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EDITORIÁL
V dnešnej dobe plnej anglicizmov si ani neuvedomujeme, aká je slovenčina krásna. Chodíme na samé
mítingy a sme neustále online. My vám však opäť ukážeme, že aj so slovenčinou sa dá pracovať efektívne
a pútavo zároveň, a že aj slovakisti sa vedia baviť. Sme
predsa študenti a študenti nielen študujú, ale sa aj zabávajú a tvoria.
Opäť sme boli za kultúrou na každoročne sa konajúcej
exkurzii a navštívili sme našich bratov Čechov na strednej Morave. Za kultúrou však niekedy ani netreba chodiť
ďaleko. Danubiana je, ako sa hovorí, hneď „za rohom“,
a môžete sa tam pokochať umením, čarovným prostredím a inšpirovať svoju kreatívnu dušu.
Samozrejme, v živote je potrebné si vedieť na
zábavu aj zarobiť. Ponúkame vám informácie o zaujímavých pracovných príležitostiach (v rubrike Študenti
študentom), pri ktorých viete spojiť príjemné (a nevyhnutné) s užitočným a vaša peňaženka bude zase o čosi
hrubšia.
V rozhovore so slovenskou teatrologičkou Mgr.
Julianou Beňovou vám priblížime, ako sa dá uplatniť
v odbore, ktorý vyštudujete a že život ponúka aj zaujímavé príležitosti, či už sú pracovné alebo iné, možno
aj vo chvíľach, keď to najmenej očakávame. Určite je
veľmi inšpiratívne dozvedieť sa o živote ľudí, ktorí tiež
vyštudovali FiF UK a sledovať, kam to dotiahli.
Nesmieme však zabudnúť, že ako slovakisti sa nik‑
dy neprestaneme venovať slovenčine a jej literatúre.
Svedčia o tom aj naše dve stále rubriky Život s jazykom
a Život s literatúrou, kde vám ponúkame rôzne pohľady
na tento vedecký svet.
No a (takmer) na záver, konečne sme sa odhodlali
prihlásiť náš časopis do celoslovenskej súťaže Štúrovo
pero 2019 a v konkurencii mnohých časopisov sa nám
podarilo získať cenu TASR za invenčný prístup. Veľmi
sa z toho tešíme a chceme sa ďalej zdokonaľovať, hlavne kvôli vám, čitateľom.

Príjemné čítanie, priatelia!
Bc. Andrea Župová
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Od jazyka v divadle k samotnému divadlu
Teatrológia. Slovo skladajúce sa z niekoľkých písmen, pričom z jeho koreňa by sme mohli usúdiť spojitosť s divadlom.
V čom konkrétne spočíva táto súvislosť? O tejto téme, ale aj o iných, sme sa rozprávali s teatrologičkou a lingvistkou Mgr.
Julianou Beňovou. Tá počas prvých aprílových dní zavítala na pôdu našej fakulty, aby nám predniesla niekoľko zaujímavých prednášok o slovenskom jazyku, literatúre a divadle.
Ako ste sa potom dostali k teatrológii? Mali ste
takéto ambície už počas štúdia?
Počas školy ešte pravdepodobne nie, prišlo to až pri
písaní diplomovej práce. V nej som sa venovala stavu
javiskovej reči na doskách Slovenského národného
divadla. Sledovala som jazyk na scéne v niektorých
inscenáciách. A tak to od jazyka v divadle prerástlo
až k záujmu o divadlo ako celok.

Neskôr ste sa teatrológii venovali na Vysokej škole
múzických umení.
Áno, tam som vyštudovala odbor divadelná veda.
Ako som už spomínala, moja cesta k teatrológii viedla od diplomovej práce, kde som sa zaoberala otázkami jazyka v divadle. Postupne to prešlo až k histórii, k vývinu divadla. Počas tohto štúdia som zároveň
pracovala aj ako odborná asistentka na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave. Viedla som semináre najmä
z morfológie, lexikológie, štylistiky a z jazykovej
kultúry.
Čo ste vyštudovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského?
V 90. rokoch minulého storočia som si na FIF UK
vybrala štúdium takpovediac tradičnej kombinácie ‒
slovenský jazyk a literatúru spolu s históriou. Táto
kombinácia bola zameraná filozoficky a filologicky.
Až v posledných ročníkoch sme mali predmety týkajúce sa pedagogiky, didaktiky a psychológie, a tí,
ktorí sa rozhodli, že chcú mať aj tzv. pedagogické
minimum, museli urobiť zo spomínaných predmetov
štátnu skúšku. Tak som získala aj osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, ale v diplome mám uvedené
iba absolvované predmety.
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Pôsobili ste aj na Sliezskej univerzite v Katoviciach, v Poľsku, v pozícii lektorky slovenského jazyka a kultúry. Čím bola pre Vás táto zahraničná
skúsenosť obohacujúca?
Nepochybne obohacujúcou bola už samotná práca
so zahraničnými študentmi, teda s niekým, pre koho
je slovenčina cudzím jazykom. Mala som radosť,
že práve ja som im mohla sprostredkovať nielen jazyk, ale aj umenie, kultúru, históriu Slovenska. Bola
som ich prvým „spojivom“ s krajinou, ktorej jazyk
sa učia. Mala som príležitosť odovzdávať im nielen

														

vedomosti, ale aj skúsenosti získané počas vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. No a pravdaže,
musela som sa naučiť žiť v inej krajine, vedieť sa
postarať sama o seba v cudzom prostredí. Popritom
som nadobudla viaceré kontakty a naučila som sa po
poľsky. Vždy je to obrovská skúsenosť, keď idete do
zahraničia. Niečo vám to vezme, napríklad chvíle,
ktoré ste mohli stráviť s rodinou a blízkymi. Ale na
druhej strane sa dostanete k cenným odborným materiálom, stretnete nových ľudí a vytvoríte kontakty,
ktoré neskôr môže využiť aj vaše domáce pracovisko. Sú to síce skôr odborné kontakty, ale už založené
na osobných vzťahoch. Preto si myslím, že je prínosné, ak fakulty vysielajú svojich pracovníkov na
lektoráty do zahraničia.

Momentálne ste znova v zahraničí, a to konkrétne na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade.
Čomu sa venujte na belehradskej univerzite?
Na lektoráte v Belehrade som už raz bola, ako lektorka som tam pracovala v rokoch 2006 – 2012. Po návrate na Slovensko som sa zamestnala v Divadelnom
ústave v Bratislave, kde som zostala päť rokov. Do
Belehradu som sa vrátila v októbri roku 2017 a pravdepodobne tam zostanem ešte dva roky (lektorát je
bežne na štyri roky; pozn. red.). V srbskom hlavnom
meste sa okrem lektorskej práce venujem aj odbornému štúdiu a výskumu. Zaoberám sa jazykom Slovákov vo Vojvodine v medzivojnovom období s presahom do súčasnosti, sledujem jazykovedné dielo
známeho moderného dramatika Vladimíra Hurbana
Vladimírova. Vidíte, aj tu sa spája divadelné s jazykovedným. Asi sa toho už nikdy nezbavím. Zaujímajú ma jazykové zmeny, problematika jazykovej
politiky a jazykového plánovania v medzivojnovom
období v slovenských enklávach vo Vojvodine. Mám
dobré podmienky na výskum, keďže v miestnych archívoch sa nachádza množstvo dokumentov a som
priamo v kontakte so živou rečou. Pravdaže, gros
môjho pracovného času však zaberá samotné vyučovanie, príprava naň a tiež organizovanie početných
mimoškolských akcií. Našťastie, študenti sa do umeleckých, kultúrnych či vedeckých podujatí radi zapájajú a často mi s ich prípravou pomáhajú.

Vráťme sa späť k divadlu. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť, v čom spočíva práca teatrologičky?
Rovnako ako je teatrológia rozdelená do troch oblastí, tak aj v práci teatrológa či teatrologičky možno
vystopovať tri smery skúmania. Teatrológia sa skladá
z divadelnej histórie, divadelnej kritiky a divadelnej
teórie. Ja som sa venovala najmä histórii a sporadicky aj kritike. Ako divadelná historička som skúmala
najstaršie dejiny slovenského ochotníckeho divadla od polovice 19. storočia po prvú svetovú vojnu,
teda od vzniku prvého ochotníckeho divadla v roku
1830 až po vznik slovenského profesionálneho divadla. Usilovala som sa nájsť a preskúmať pôvodné
dramatické texty z tohto obdobia, z ktorých mnohé
ostali v rukopisoch, v archívnych dokumentoch som
hľadala informácie o uvádzaní domácej dramatiky
a venovala som sa otázkam formovania ochotníctva
v našich končinách. Verím, že moje úsilie sa zúročilo, veď len nedávno vydal Divadelný ústav publikáciu Dejiny slovenského divadla I, kde som autorkou
štúdie o vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku.
Pravdaže, spolu s prácou divadelnej historičky som
sa venovala aj reflexii divadla, písala som kritiky na
súčasné inscenácie, z domácej i zo zahraničnej scény.

Čo by mala podľa Vás obsahovať kvalitná recenzia divadelnej hry?
Myslím si, že „slušná“ recenzia by mala ukázať, že
recenzent si naštudoval text, ktorý inscenátori uvádzajú a tiež pozná východiská vzniku inscenácie.
Recenzent má byť zoznámený s predlohou, so spoločenskými a politickými podmienkami vzniku textu.
Musí poznať predchádzajúcu tvorbu inscenačného
tímu – režiséra, dramaturga, výtvarníka, hudobníka, hercov. Musí vedieť novú inscenáciu zaradiť do
kontextu ich umeleckej tvorby či do slovenského
alebo európskeho kontextu v zmysle inscenačných
prúdov a tendencií. Mal by porovnávať a upozorňovať na možné vývinové línie či na autorský rukopis.
Napríklad, ukázať, kde sa režisér vymyká z predchádzajúcich umeleckých postupov, a naopak, kde
sa opakuje. Recenzent musí mať odborný rozhľad i
prehľad, teda, vedieť, aké boli inšpirácie tvorcov aj
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z hľadiska európskeho alebo slovenského kontextu.
Dobrá recenzia by teda mala ukázať aj pripravenosť
a erudíciu jej autora.

"Vždy je to obrovská skúsenosť, keď idete do zahraničia.
Niečo vám to vezme, napríklad chvíle, ktoré ste mohli
stráviť s rodinou a blízkymi. Ale na druhej strane sa
dostanete k cenným odborným materiálom, stretnete
nových ľudí a vytvoríte kontakty..."

Čítavate aj „neodborné“ recenzie?
Nedokážem deliť recenzie na profesionálne a neprofesionálne. Môžete byť dobrým recenzentom, aj
keď ste nevyštudovali teatrológiu. Dôležité je mať
umelecké cítenie, analytické myslenie, schopnosť
vyjadrovať sa, ale potrebná je aj znalosť divadelnej
terminológie. Existuje množstvo kritických žánrov.
Môžete nájsť recenziu, ktorá už smeruje k štúdii, tá
prináša podrobnejšiu analýzu. Alebo, určite poznáte
novinové recenzie, kde recenzenti dostanú len malý
priestor na to, aby mohli vyjadriť všetko, čo chcú
o danej inscenácii napísať. Priestor do „tritisíc“ znakov nepovažujem práve za najvhodnejší na analýzu
inscenácie, ale musím povedať, že aj takéto denníkové kritiky môžu mať výpovednú hodnotu, ak recenzent správne uchopí inscenáciu a pregnantne vysloví
svoj názor. To si však vyžaduje najmä skúsenosť či až
remeselnú zrelosť. Pravdaže, nájdu sa aj takí autori,
ktorí opisujú len svoje dojmy a často skĺznu do strohého verdiktu „páčenia“ či „nepáčenia“. Recenzia je
síce subjektívno-objektívny žáner, no recenzent má
vychádzať z objektívnych faktov a pri subjektívnom
pohľade je dôležitá najmä argumentácia a ilustrácia
príkladmi.

sledok. Percepcia inscenácie sa pohybuje v kategórii
schopnosti posudzovať estetickú hodnotu predvádzaného diela, je nepochybne vecou vkusu, estetického
vnímania. Rovnako ako pri literárnom diele, ani pri
divadelných hrách, nie všetko každému „sadne“. Nehovorím, že inscenácie by nemali ísť k mainstreamovému divákovi, avšak nikdy by ho nemali „podliezať“, získavať si ho vďaka búchancom, kopancom,
vulgarizmom, ktoré sú často nasadené len za účelom
vyvolania prvoplánového smiechu. Osobne skôr vyhľadávam menej „komerčné“ divadlo, divadlo, ktoré
má ideu.

Ako argumentujete, ak inscenáciu nepokladáte
za príliš vydarenú? Viete uviesť aj príklad na nie
príliš vydarenú inscenáciu z posledného obdobia?
Nemám rada, keď recenzent „režíruje“, teda píše,
čo režisér „mal“ urobiť a čo nie. Ja skôr hru posudzujem ako celok, všímam si, či funguje aj na poli
dramaturgie, usilujem sa podrobne opísať herecké
výkony. Ako príklad môžem uviesť divácky úspešnú
inscenáciu Bál, ktorú uviedli v Činohre Slovenského
národného divadla. Podľa noviel Boženy Slančíkovej-Timravy hru napísal Daniel Majling a režíroval
Michal Vajdička. Inscenátori zasadili dielo do 70.
rokov minulého storočia, pričom sa usilovali poukázať na stálu aktuálnosť Timravy. Nechali tam spisovateľkine postavy i viaceré motívy. V inscenácii
nájdeme napríklad postavu vdovy, ktorá sa po smrti
muža vracia do dediny. V Timraviných časoch, keď
sa vdova vrátila späť, dedina bola povinná postarať
sa o ňu. Tento princíp už v 70. rokoch nefungoval,
takže inscenátori na to akosi pozabudli. A tak prestávajú fungovať viaceré motivické línie. A to je len
jeden z množstva príkladov. Najlepšie bude prečítať
si celú recenziu, ktorá v roku 2015 vyšla v časopise
kød – konkrétne ø divadle, v prvom čísle. Myslím, že
aj samotný názov recenzie Svojvoľne a uvoľnene na
motívy Timravy má výpovednú hodnotu.

Povedali ste o nejakej hre, že je vyslovene zlá?
Áno, z predstavenia som už niekoľkokrát odišla, veď
divadlo sledujem tridsať rokov, to snáď už môžem
(smiech; pozn. red.). Ale nezvyknem to robievať,
vždy mám úctu k tvorcom, uvedomujem si, čo všetko, aké úsilie predchádza tomu, kým divák uvidí vý-
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Vyskytli sa niekedy aj negatívne ohlasy na Vaše
recenzie?
Málokedy nájdete komentár k recenzii, ktorá je zverejnená v novinách alebo na internete. Do debaty

Vnímate návštevu divadla len ako „robotu“, či sa
do neho vyberiete aj mimo pracovných povinností, len tak pre radosť?

S belehradskými slovakistami (študentmi) v Kovačici počas osláv
Medzinárodného dňa jazykov

zvyknem vstupovať so známymi, keď sa vyjadrím
k nejakej hre. Tvorcovia tiež nezvyknú reagovať, iba
ak na kladnú recenziu, vtedy poďakujú, že ste reflektovali ich tvorbu.

Posledné dva roky vchádzam do divadla z toho
druhého dôvodu. Avšak stále mám tendenciu hodnotiť, hoci len sama pre seba, prípadne, keď sa ma
niekto spýta na názor. Idem tam však už bez napätia,
bez pocitu hodnotiteľa, ktorý má či skôr musí podať
správu.

Juliana Beňová – lingvistka, teatrologička,
historička
Pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenské-

Sú aj také inscenácie, ktorých reflexia Vám robí
ťažkosti?
Osobne sa mi lepšie píše o inscenáciách, ktoré vychádzajú z klasických dramatických textov. Tiež je
prínosné, ak môžem hru porovnávať s inými uvedeniami. Ale robila som recenzie aj na hry, ktoré mali
na Slovensku premiéru.

ho jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, kde viedla semináre zo všeobecnej lingvistiky a z jazykovej kultúry. V rokoch 2001 – 2005 pôsobila
ako lektorka slovenského jazyka na Sliezskej univerzite
v Katoviciach a v rokoch 2006 – 2012 v rovnakej funkcii na Univerzite v Belehrade, na Katedre slavistiky.
V rokoch 2012 – 2017 pracovala v Divadelnom ústave v Bratislave ako vedúca Centra výskumu divadla.

Odporučili by ste konkrétnu inscenáciu, ktorú
možno vidieť na doskách našich divadiel a ktorá
určite stojí za pozretie?
Ako som už povedala, vnímanie inscenácie je vecou
vkusu a možno aj momentálnej nálady. V posledných
rokoch ma oslovili viaceré slovenské i európske inscenácie, ktoré som si pozrela aj niekoľkokrát. Ak
by som mala menovať, určite by medzi nimi boli inscenácie SND Láskavé bohyne, Desatoro, Karpatský
thriller, Arkádia, Rodáci, inscenácia Bratislavského
bábkového divadla Na slepačích krídlach či inscenácia Anna Franková, ktorú uviedlo Nové divadlo
v Nitre. Divadlo Jána Palárika v Trnave má výbornú
inscenáciu Ťapákovci, nepochybne aj Tiso v Divadle
Aréna si zaslúži pozornosť. Vzhľadom na to, že už
takmer dva roky nežijem na Slovensku, nemôžem
sa vyjadriť k posledným premiéram. Verím však, že
v každom divadle sa nájde niečo, čo je zaujímavé
a podnetné.

Vo svojej vedeckej práci sa orientuje na výskum dejín slovenského profesionálneho divadla a na osobnosti slovenského divadelníctva. Ako autorka sa podpísala pod mnohé odborné štúdie z oblasti divadelnej histórie, súčasnej
slovenskej a slovanskej drámy i divadla a javiskovej kultúry. Venuje sa najmä dráme a divadlu druhej polovice
19. storočia, píše recenzie a prekladá z poľštiny a zo srbčiny. Momentálne pôsobí ako lektorka slovenského jazyka
a kultúry na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade.

Autorka: Bc. Michaela Karaffová
študentka učiteľstva
história – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: archív Mgr. Juliany Beňovej
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Študenti študentom

Svet umenia a fantázie na brehu Dunaja
Všetkých, ktorí by chceli vo voľnom čase ochutnať kokteil niečoho nevšedného, romantického a prírodnou scenériou jedinečného, pozývame na potulky za umením len „hen za humná“ hlavného mesta. Danubiana (oficiálne Danubiana
Meulensteen Art Museum) neďaleko Bratislavy rozhodne upúta aj tých, ktorí o sebe tvrdia, že nepatria k milovníkom
moderného výtvarného umenia.

Polostrov na rieke Dunaj nachádzajúci sa medzi
vodným dielom Gabčíkovo a bratislavskou mestskou časťou Čunovo sa stal priestorom, na ktorom
sa zhmotnili priekopnícke vízie dvoch zanietených
milovníkov umenia – Slováka Vincenta Polakoviča
a holandského zberateľa moderného umenia Gerarda Meulensteena. Láska k modernému umeniu
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Expozícia sochárskej zbierky v parku múzea

oboch zanietencov sa pretavila do výstavby odvážneho projektu galérie na periférii Bratislavy. Galéria
Danubiana bola pre verejnosť otvorená v roku 2000
a Vincent Polakovič sa stal jej prvým riaditeľom.

Areál múzea

													

Projekt Danubiany je veľkolepý z viacerých hľadísk. Je ním jednak architektonické riešenie hlavného výstavného priestoru, ktorý z vtáčej perspektívy
pripomína rímsku galéru, jednak je to reprezentatívna zbierka domácej i zahraničnej umeleckej tvorby
20. a 21. storočia. V roku 2011 Gerard Meulensteen
venoval galériu Slovensku, vláda SR tento dar prijala
a prostredníctvom Ministerstva kultúry SR vznikla
nezisková organizácia, ktorá stratila súkromný charakter a postupne nadobudla funkciu múzea. V začatom diele zakladateľov sa citlivo pokračovalo ďalej
a z Danubiany sa po stavebných úpravách pôvodného priestoru stalo umelecky i turisticky atraktívne
miesto so všetkým, čo umožní návštevníkom stráviť
príjemný deň. Interiér múzea charakterizujú veľkolepé a slnkom zaliate výstavné sály na niekoľkých
podlažiach, obchod so suvenírmi reprezentujúcimi
výnimočnosť Danubiany, štýlová kaviareň s výhľadom na okolitú prírodu a rozľahlý park.

Vladimír Kompánek (SK) – Penáti | 1998 – 2003 | polychrómované
železo | 200, 200, 265 cm

Vystavené exponáty sú rozmiestnené podľa historického kontextu, umeleckých smerov či podľa národností autorov. Umenie našich južných susedov reprezentujú zbierky Ilony Keserü či Istvána Nádlera.
Z rakúskych autorov tu nájdeme Markusa Prachenskeho i Hermanna Nitscha. Samozrejme, spojenie
s holandským umením pretrváva aj naďalej, a tak si
návštevníci môžu vychutnať aj maľbu Karla Appela
či hnutia CoBrA (experimentujúca skupina umelcov,
ktorá vznikla v Paríži v r. 1948). Výlet do zámoria
je možný s tvorbou Sama Francisa a Paula Jenkinsa.
Danubiana nepredstavuje len šancu spoznať sveto-

vých velikánov moderného umenia, ale svoje čestné
miesto tu našli aj diela súčasných slovenských autorov. Sú nimi napríklad Rudolf Sikora, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Svetozár Ilavský, Peter Pollág.
Neobyčajným zážitkom je aj návšteva exteriérového
sochového parku, kde nájdeme najmä tvorbu autorov
zo zahraničia.
V Danubiane sa pravidelne organizujú aj krátkodobé výstavy. Momentálne (do júna 2019) časť
výstavného priestoru patrí mladej slovenskej výtvarníčke Adele Režnej, ktorej tvorba je zameraná na ilus‑
tráciu pre deti, ďalej El Liciskému a Er Sikorovi či
ilustrátorovi Jozefovi Gľabovi. Od júla sa zas vďaka
kolekcii diel 23 umelcov z Filipín návštevníci prenesú do sveta, ktorý je síce geograficky vzdialený,
avšak svojimi každodennými problémami mnohým
zároveň aj blízky.
Počas roka zavíta do Danubiany okolo 50 000
návštevníkov z domova i zo zahraničia. A ak chcete
svoj dojem z Danubiany podčiarknuť ešte viac, odporúčame vám doviesť sa pred jej brány na vyhliadkovej lodi, ktorá premáva pravidelne počas letnej
sezónny z Osobného prístavu v Bratislave.

Danubiana
• múzeum moderného umenia
• zakladatelia: holandský zberateľ a podporovateľ
umenia Gerard Meulensteen z Eindhovenu a slovenský
galerista Vincent Polakovič
• vystavujúci sú prestížne osobnosti zo Slovenska aj zo
sveta
• múzeum navštívili členovia kráľovských rodov
(španielsky kráľ J. V. Juan Carlos I. s manželkou
Sofiou, holandská kráľovná Beatrix, nórska kráľovná
Sonja, monacké knieža Albert II., ománska princezná
Mona)
• v priľahlom parku nájdete moderné sochárske exponáty

Autorka: Bc. Lenka Krčmárová
študentka estetiky
Fotografie: archív Danubiany
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Študenti študentom

Ako skoncovať s hladovkou svojho
sporiaceho prasiatka (1. časť)
Vstupuješ do jedálne a cvrčky v tvojom žalúdku hrajú vlastný koncert. Aby si im tieto kultúrne chvíle prekazil, berieš do
rúk tácku, príbor a ideš k pultu s ponukou jedál. Z diaľky sa na teba usmieva ten najkrajšie ugrilovaný losos na svete. Už-už sa chystáš poprosiť kuchára, aby ti ho nabral na tanier. Vtom si však spomenieš na nelichotivý obsah svojej peňaženky. Smutne sklopíš zrak a vyberieš si lacnejší šalátový variant, len aby si už utíšil tých nepríjemných muzikantov. Čo už,
losos bude musieť počkať.
Je ti táto situácia povedomá? Určite si už neraz čelil Sofiinej voľbe a musel si sa rozhodnúť, čo si môžeš momentálne
kúpiť a čo si (snáď) dopraješ v budúcnosti. Ak však patríš medzi tých ľudí, ktorí tento stav chcú aspoň trochu zmierniť
a navyše sa o zmenu zaslúžiť vlastným pričinením, na ďalších riadkoch ti predstavíme dva typy brigád, ktoré ti azda pomôžu vyriešiť finančnú dilemu. Iste, na brigádach nezarobíš tisíce (možno iba po prepočte na forinty), ale okrem zárobku
môžeš zapracovať aj na vlastnom profesijnom alebo/a osobnom rozvoji.

Doučovanie žiakov
Už dávno neplatí, že žiaci základných a stredných škôl potrebujú doučovanie len z cudzích jazykov. Veď nie každý vyniká v matematike, v chémii
či v slovenskom jazyku. Plusom tejto formy brigády je, že výška honoráru nie je závislá od toho, či
študuješ pedagogický odbor. Omnoho dôležitejšia
je ochota zdieľať svoje vedomosti s inými a schopnosť sprostredkovať ich poslucháčovi. Tiež by si sa
mal obrniť trpezlivosťou, pretože pokojne sa môže
stať, že sa ťa malý človiečik s nechápavým výrazom
na tvári aj po desiatykrát opýta: „Prečo?“
Existuje veľa internetových stránok zameriavajúcich sa na doučovanie – a to ako na ponuku, tak aj
na dopyt. Prvým krokom, ktorý musíš urobiť, je vytvorenie si profilu na vybranej internetovej stránke, v
ktorom uvedieš, na aký vyučovací predmet sa zameriavaš, v ktorom meste budeš doučovať a vymenuješ
prípadné predchádzajúce skúsenosti. Predošlá prax
je výhodou, ale nie je podmienkou. Vhodné je tiež
uviesť niečo o sebe, čo má šancu zaujať prípadného študenta/rodiča žiaka. Môžeš uviesť aj hodinovú
mzdu, za ktorú doučovanie ponúkaš. Samozrejme,
najprv si porovnaj svoju požiadavku s ponukami ostatných inzerujúcich, aby tvoja žiadosť nebola príliš
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„za čiarou“. Po tomto nenáročnom kroku budeš čakať, či sa niekto na teba obráti. Nevýhodou takýchto
stránok býva, že je na nich zaregistrovaných priveľa
lektorov, kým záujemcov o doučovanie, je naopak,
zvyčajne málo. Preto je potrebné každý deň kontrolovať, či sa nevyskytol nový inzerát vhodný práve
pre teba.
Istejšou voľbou je pracovať v zabehnutej doučovacej agentúre, ktorá vedie dlhodobejšie kurzy.
Hlavne vo väčších mestách sa nájde množstvo takýchto agentúr, pričom neustále hľadajú nových lektorov. Ak máš záujem robiť v jednej z nich, jednodu-

													

cho jej pošli svoj životopis so sprievodným textom.
V prípade záujmu o tvoju osobu ťa pozvú na pohovor. Ak to úplne nedomrvíš, budeš to mať v hlave nesrovnané a staneš sa kapitánom situácie, prijmú ťa.
Možno ti nejaký kurz ponúknu okamžite, ale počítaj
aj s možnosťou, že budeš musieť čakať. Závisí to aj
od tvojej časovej flexibility, podľa ktorej ti agentúra
zostaví doučovací rozvrh. Môžeš viesť individuálne
alebo skupinové kurzy. Ponúkaný plat za jednu lekciu býva okolo 8 €, hoci táto skutočnosť môže byť
podmienená viacerými faktormi, napr. nastavením
výplat v konkrétnej agentúre alebo počtom žiakov
prihlásených na tvoj kurz. Počas týždňa nemusíš odučiť len jednu hodinu, ale hneď niekoľko. A z banky
ti tým pádom bude mesačne chodiť veľmi radostná
SMS, a nie email z ubytovacieho o meškaní splátky
za internát.

Komparz
Relácia, štúdio, žiary reflektorov, kamery, maskéri, zvukári, moderátor, hosť a zrazu ty. Ty – usmievajúci sa na všetky svetové strany a tlieskajúci hocičomu. Ty – sediaci v hľadisku medzi ostatnými
spolupútnikmi. A za túto ťažkú prácu ťa ešte aj vyplatia.

Postup, ako sa stať komparzistom, nie je vôbec
náročný. Mihnúť sa na televíznych obrazovkách
môže v podstate každý a pritom ani nemusí byť
princ Krasoň. Postačí mať kontakty na správnych
miestach. Ale nie, len žartujeme, úplne stačí lajknúť
tie správne stránky na známej sociálnej sieti istého
pána Marka Z. Najmä tu totiž zverejňujú kastingové
agentúry termíny rôznych natáčaní. V praxi to vyzerá
tak, že jedna takáto agentúra uverejní ponuku s náz‑

vom relácie, na ktorú hľadá komparzistov, s časom
natáčania a so zoznamom informácií, ktoré jej máš
zaslať do emailu (väčšinou meno, adresa, kontakt,
fotka). Naozaj tu nerozhoduje, či je tvoja tvár posiata samými vyrážkami, alebo nie. Rozhodujúcim
faktorom je tvoj postreh a rýchlosť. To znamená, že
ak stránka zdieľa ponuku natáčania, ktorá ti časovo
vyhovuje, mal by si reagovať ihneď. Určite si to nenechávaj na neskôr, pretože sa pokojne môže stať,
že daný komparz už bude obsadený. Ak sa hviezdy
na teba usmejú, dostaneš potvrdzujúcu správu o tom,
že ťa zaevidovali a pošlú ti aj ďalšie inštrukcie. No
a potom už hurá do televízie!
Výhoda takejto brigády spočíva najmä v časovej
flexibilite. Niektoré relácie sa točia od rána do neskorého popoludnia, iné do večera. Nájdu sa však aj
také, ktoré sa nakrúcajú len doobeda alebo poobede.
Keď budeš sledovať stránky takýchto agentúr dlhšie,
určite tomuto systému zverejňovania ponúk prídeš
na koreň. Na druhej strane môže byť problematické
to, že nejde o stálu prácu, pretože ponuky na komparzy sa nezverejňujú pravidelne. Keď ti však tvoj
rozvrh na univerzite nedovoľuje zamestnať sa niekde
na zmluvu, takýto variant brigády je pre teba ideálny.
Byť komparzistom nie je nič zložité. Stačí sa len
vyškierať ako blázon, smiať sa na úžasne humorných
a neopakovateľných situáciách a tlieskať do rytmu.
Svoje sporiace prasiatko môžeš nakŕmiť vlastne
okamžite, pretože ťa vyplatia na mieste. Honoráre sa
pohybujú v rôznych hladinách, závisí to od konkrétnej relácie, nie od počtu hodín, ktoré v televíznom
štúdiu stráviš. Ako príklad uvediem, že v istej show,
kde sú všetci dokonalí, dávajú za necelé štyri hodiny
natáčania 20 €.
Tak čo, rozhoduješ sa medzi oslnivou kariérou
televíznej hviezdičky alebo hodláš využiť svoje nadobudnuté vedomosti? Ak ale ešte stále márne čakáš
na svoju vysnívanú prácu, možno ju nájdeš v ďalšom
pokračovaní tejto série. Alebo si príliš náročný a vôbec sa jej nedočkáš.

Autorka: Bc. Michaela Karaffová
študentka učiteľstva
história – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Bc. Michaela Karaffová
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Aktivity slovakistov

Exkurzia na Hanácku anebo děvčêska
a klok na vélete
Vodopády, záhrady, hrad, palác a zelí – na prvý pohľad pár slov, ktoré spolu nesúvisia. Aj keď to znie zvláštne, predsa
len ich niečo spája. Všetko toto sme totiž videli počas 16. – 17. apríla na jazykovo-kultúrnej exkurzii, ktorú tento rok opäť
organizovala Katedra slovenského jazyka FiF UK v Bratislave.
Len zopár dní pred Veľkou nocou vyrazil autobus so študentmi a pedagógmi na exkurziu s názvom
Trampoty s gramatickým rodom na Hanácku. Počas
dvoch dní nás čakala návšteva štyroch miest regiónu
strednej Moravy v Českej republike, konkrétne Rešovské vodopády, Šternberk, Kroměříž a Olomouc.
Prvou zastávkou našej cesty boli najväčšie vodopády a kaskády v Nízkom Jeseníku – Rešovské vodopády. Aprílové počasie nás našťastie nesklamalo
a my sme si mohli užiť krásny deň v prostredí, ktoré
od r. 2013 nesie status národnej prírodnej rezervácie. Približne hodinová prechádzka k vodopádom
cez rozkvitnutý les nás pohladila na duši. Turistická
značka nás najskôr priviedla k starému mlynu, ktorého koleso bolo kedysi poháňané vodou z vodopádov.
Odtiaľ sa už ľahká prechádzka zmenila na náročnejšiu túru, keďže sme počas stúpania museli prekonať
drevené lávky či schody, z ktorých boli niektoré
mokré, zablatené či povolené. Pevná obuv nám tu
jednoznačne prišla vhod. Avšak výhľad na vodopády, kaskády, skalné údolie a previsy, ktoré tu za roky
vyhĺbila rieka Huntava, naozaj stál za to.
Pokochaní prírodnou krásou a posilnení obedom
sme pokračovali k ďalšej zastávke, ktorou bol hrad
v Šternberku. Založil ho Zdeslav z Chlumca a zo
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Cesta k Rešovským vodopádom

Šternberku a prvá písomná zmienka o sídle pochádza
z roku 1269. Najvýznamnejším vlastníkom hradu
bol rod Lichtenštajnovcov, ktorý ho vlastnil nepretržite takmer 250 rokov. Hoci sa v interiéri prelína
viacero umeleckých historických slohov, priestory
vôbec nepôsobia prezdobene. Miestnosti sú zariadené masívnym dreveným nábytkom a dobovými
farebnými kachľami. Pri prehliadke nás zaujala masívna truhlica, ktorá len prázdna váži bezmála 102
kilogramov, avšak jej vnútorný priestor je príliš malý
a veľa vecí sa do nej nezmestí. Ženskú časť skupiny
zaujali veľké, ručne maľované šperkovnice a celkovú atmosféru prehliadky dotvárali figuríny oblečené v dobových kostýmoch či bohato prestreté stoly
s veľkonočnou výzdobou. Najzaujímavejšia z celej
prehliadky bola však hradná kuchyňa. Pôvodná pec
je prekvapivo ešte stále funkčná a aj dnes sa v nej
dajú pripraviť chutné dobové jedlá. Návštevníci sa
o tom môžu presvedčiť počas špecializovaných prehliadok. Nás sa však tento bonus, žiaľ, netýkal.
Večer nás čakal už len spoločenský program, ktorý pre nás pripravilo niekoľko študentiek. V rámci
neho sme napríklad improvizovane tvorili vtipné
príbehy na určené slová, otestovali sme si vedomosti
v kvíze Milujeme slovenčinu či prekladali perly Bolka Polívku do rôznych slovenských nárečí. Večernú
atmosféru doplnila aj krátka hudobná vložka jednej
z účastníčok exkurzie.
Druhý deň sa začal prehliadkou Arcibiskupského
paláca v Kroměříži. Na našu smolu sme sa k nemu
dostali príliš zavčasu a počasie nám veľmi neprialo,
a tak sme museli mrznúť pred ním, kým sa brány otvorili aj pre skoré ranné vtáčatá. Vo vnútri však nebolo
o nič teplejšie, čo má svoje vysvetlenie. Palác slúžil ako letné sídlo a vykurovacie telesá boli len na
ozdobu, nikdy neboli funkčné. Arcibiskupský palác
bol postavený v roku 1512 v ranom barokovom slo-

													

hu a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Moravy. Aj preto bol v roku 1998 zapísaný do zoznamu
UNESCO. Zaujímavosťou je, že palác nikdy nepatril
nijakému šľachtickému rodu a vlastníkmi po celé tie
roky boli olomouckí biskupi a arcibiskupi. Honosné vybavenie len dokazuje, že sa využíval najmä na
reprezentatívne účely a cirkev tu hostila významné
návštevy. Noc v paláci strávili napríklad František
Jozef I. so svojou manželkou Sissi, či ruský cár Alexander III., ktorý si ako milovník biliardu nechal do
paláca priviezť biliardový stôl. Hru ani stôl si však
veľmi neužil, pretože tu strávil len jednu noc. V zámockej Obrazárni sa nachádza aj najvzácnejší obraz
na území Českej republiky – Apollo a Marsyas od talianskeho umelca Tiziana. Veľká jedáleň alebo Snemovňa je najväčšia a najkrajšia sála paláca, ktorej
dominuje 30-kilogramový luster. V tejto sále sa natáčalo aj množstvo filmov, medzi ktoré patrí napríklad
aj oskarový film Amadeus z roku 1980. Prehliadku
sme zakončili v impozantnej knižnici s množstvom
historických kníh, ktorá určite vyrazila dych nejednému knihomoľovi.
Naša cesta pokračovala do Kvetnej záhrady, ktorá je taktiež zapísaná do zoznamu UNESCO. Presnú
symetriu, takú typickú pre barokové záhrady, môžeme vidieť jednak v celkovom rozložení záhrad,
jednak v geometrickom strihaní stromčekov či v ornamentike kvetinových záhonov. Srdce záhrad tvorí
Rotunda postavená v rokoch 1666 – 1668. Po vymrznutí v paláci sme boli všetci vďační za skleníky,
v ktorých sme pri teplom vzduchu, tropickej vôni
rastlín a v pohodlí romantických zákutí pookriali na
duši a prehriali skrehnuté kosti. Prehliadkou záhrad
sme ukončili návštevu Kroměříža a presunuli sme sa
do Olomouca.

Katedra všeobecnej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého

V Olomouci nás čakal program z trochu inej oblasti. Na Katedre všeobecnej lingvistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Palackého nám najskôr jej členovia predstavili aktivity pracoviska. Následne sa slova ujal doktor Dan Faltýnek, ktorý nám predstavil
projekt Zelí. Počas prednášky sme sa dopátrali k odpovedi na otázku, prečo je kapusta u našich susedov
niekde kel a inde zelí. Dôvodom je etymológia slov
kel a kapusta, pretože korene týchto slov označujú
hlavu. Čo však medzi nimi robí zelí? Aj na toto existuje vysvetlenie. Slovo zelí pôvodne označovalo celú
skupinu zeleniny a až neskôr sa pomenovanie koncentrovalo výlučne na kapustu. Po tomto lingvistickom okienku sme sa dostali priamo k problému, ktorí lingvisti v rámci tohto projektu riešili. Na začiatku
celého výskumu stála štúdia istého Taliana, ktorý
tvrdil, že kapusta ako plodina pochádza z Talianska.
S týmto sa však výskumníci z katedry nestotožnili a
pomocou lingvistických, etymologických a prekvapivo aj biologických metód, v rámci ktorých študovali dokonca DNA rôznych druhov kapusty, dospeli
k záveru, že kapusta pochádza zo severnej Európy.
Tento názor podporuje aj fakt, že kapusta dokáže
zniesť aj mínusové teploty.
Na univerzite sa naše putovanie skončilo a čakal
nás už len návrat domov. V rámci dvoch dní sme toho
zažili naozaj veľa. Exkurzia bola rýchla, no bohatá
na zážitky. Nazreli sme za múry hradov a palácov,
ponorili sa do atmosféry, ktorá z nich prenikala, prechádzali sme sa po prírode aj medzi kvetmi. Príjemná zmes zaujímavých poznatkov, nových informácií
a zábavy nám zaručili, že sme sa ani chvíľu nenudili.
Autorky: Bc. Gabriela Holková, Bc. Tatiana Prejsová
študentky žurnalistiky

Kvetná záhrada

Fotografie: Mgr. Petra Kollárová
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Trampoty na Hanácku
Reportáž z exkurzie
Je svieže utorňajšie ráno, 6.30. Doktorka Piatková pred autobusom ráta študentov (popravde študentky), no počty nesedia. Obzerám sa po spolužiačke,
chýba. Inga a Mária však prišli, a tak nastupujeme.
Prst doktorky Piatkovej opäť skáče sprava doľava,
už všetko sedí. Doslova. Vyrážame z parkoviska pri
Osobnom prístave blízko školy, smer česká hranica.
Zišla by sa káva, s Ingou vedľa seba zívame na
striedačku. Spať sa však nedá. Radšej sa zhovárame.
Máme pred sebou takmer štvorhodinovú cestu do
českej dedinky Rešov, kde nás čaká prvá zastávka
exkurzie – vodopády.
Z tém týkajúcich sa školy sa v debate pozvoľna
dostávame k tomu hlavnému. K chlapom. Hoci sa
o našich partneroch dozvedá celé osadenstvo zadnej
časti autobusu, nám to neprekáža. Inga je Ukrajinka
a je už vydatá. Automaticky závidím. To druhé, samozrejme. Zaujíma ma, ako s manželom vychádza
a tiež, ako vychádza so svokrovcami. Pozrie sa na
mňa. Mračí sa a významne mlčí. Prezradí mi, že ani
činčilový kožuch, ktorý od nich dostala na Vianoce,
už situáciu nezachráni. Onedlho nachádzame spoločnú záľubu, a to pečenie a varenie. Inga mi vysvetľuje, čo sú varenyky a šašlik. Ja jej, čo je prívarok
či granadír. Celkom nerozumieme, ale sme rady, že
sa dozvedáme čosi nové. Vraciame sa ku kultúrnym
rozdielom v partnerských vzťahoch a táto vďačná
téma nám vydrží bezmála do konca cesty.
Vystupujeme a konečne cítime čistý dedinský
vzduch. Zaostali sme za nedočkavou skupinou, a tak
sa cestičkou k vodopádom púšťame v komornejšej
atmosfére. Inga si berie svoju kabelku, Mária sa zakrúti do šálu a ja len bezvýsledne hľadám veveričky.
Relaxačná prechádzka v lese je krásna, po obligátnych fotkách pri vodopáde sme však už poriadne
hladné. Trochu sklamané mierime späť. Chodník sa
končil náhle a pre nás bez veľkého finále. Šliapeme
do kopca, ktorý zastavil mnohých výletníkov, tri jednoodborové slovenčinárky však nie.
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Cesta k Rešovským vodopádom

Zaslúžený obed na terase penziónu „Nad Vodopády“ prerušil vresk. Na jeden zo stolov, pri ktorom pokojne jedli študenti, zaútočil papagáj. Bol dosť veľký
na to, aby naplnil študentky obavami, a dosť hladný
na to, aby nastrašil mňa. Chránim svoj hermelín na
tanieri. Nečakala som, že školská exkurzia sa môže
zvrtnúť na boj o potravu v prírode.

Žako

Naši „exkurzioví“ fotografi odvrátili papagájovu
pozornosť, a tak s Ingou a Máriou využívame príležitosť, rýchlo dojedáme a poberáme sa preč. Mimo
terasy je bezpečne.

													

Opäť nasadáme do autobusu a najedení vyrážame do Šternberku. Prichádzame k hradu z 13. storočia a vydávame sa na prehliadku. Sprievodkyňa nás
v jednotlivých miestnostiach a sálach prekvapuje informáciami, ako napríklad, že dámy obývajúce hrad
pred niekoľkými sto rokmi bežne merali približne
145 centimetrov a páni asi 165. Dokazuje to aj veľkosť brnení zachovaných z minulých storočí. Sprievodkyňa tiež pridáva jazykovú pikantériu, že výraz
„brnenie“ nie je v tomto prípade správne a namiesto
neho by sme mali hovoriť o „plátovej zbroji“, ktorú
prvýkrát dostávali chlapci už vo veku šiestich rokov.

Na druhý deň vstávame v znesiteľnejšom čase
než predošlý deň, ale aj tak do autobusu naskakujeme ako posledné. Presúvame sa k rozľahlému Arcibiskupskému palácu. Kým nás pustia dovnútra,
pokračujeme vo včerajšom trende a ešte trochu mrzneme. Chystali sme sa skôr na teplejšie popoludnia,
nie na chladné jarné rána.
Vo vnútri paláca však už zabúdame na zimu. Jeho
honosné útroby ma trochu rozladia. Môj život mi pri
pohľade na pozlátené steny, obrovské fresky, sochy
a najkrajšiu knižnicu v strednej Európe pripadá všedný a túžim byť arcibiskupka zo 17. storočia.
Z paláca mierime do známej kroměřížskej Kvetnej záhrady. Aj na jar na rozľahlom areáli čosi kvitne, no môžeme si len predstavovať, aký krásny bude
uprostred leta. Záhrada je taká veľká, že hodinový
rozchod nám ledva stačí. Zdržíme sa pri rybníku,
stretneme poľného zajaca, odfotíme Ingu na Instagram.

Prehliadka hradu v Šternberku

Po krásnom, no vyčerpávajúcom výlete do minulosti sa vraciame k autobusu. Mierime k hotelu
Hvězda v meste Kroměříž. Všetci sa úspešne ubytujeme. Kým noví hostia hotela trochu oddychujú,
s Ingou a Máriou sa poberáme do blízkeho Tesca
doplniť zásoby sladkostí. Mrzneme. Nedala som si
sveter, Inga zas ani ponožky. Opäť sa potvrdzuje,
že končiace slovenčinárky len tak niečo nenalomí.
Vraciame sa do hotela akurát včas – podáva sa večera, klasické vepřo knedlo zelo. Bojujem s bolesťou
hlavy, najpravdepodobnejšie spôsobenou slabým
pitným režimom. V spoločenskej miestnosti začína
večerný program. Poverení spolužiaci – zabávači
– prideľujú ostatným vtipné úlohy. Ja som si však
určila vlastnú métu. Nájsť osobu, hocakú, ktorá by
mi dala liek proti bolesti. Nachádzam ju na poschodí pred svojou izbou. Ochotná „spoluvýletníčka“ sa
so mnou podelí a dúfa, že ma to prejde. Liek zaberá
veľmi dobre, a tak sa vraciam na večerný program.
Ibaže neskoro. Párty sa skončila. Ostávam teda s Ingou na izbe a ukladáme sa spať.

Kvetná záhrada

Zrelaxovaná skupina sa presúva do Olomouca.
Niektorí si z Kroměříža odnášajú len fotky, iní sadeničku či sukulent. Cesta mi je povedomá. Olomouc
poznám veľmi dobre. Pred piatimi rokmi som v ňom
krátky čas študovala, a ako vchádzame do mesta, vynárajú sa mi spomienky na prvý rok môjho „vysokoškoláctva“.
Na námestí dostávame rozchod. Morový stĺp
ako miesto nášho opätovného stretnutia je ťažké
prehliadnuť. Chvíľu blúdime, kým sa odhodláme
vojsť do malej podzemnej reštaurácie dať si rýchly
obed. Dojem prvá a všetko. Som zvyknutá. Posilnené sme pripravené na návštevu Univerzity Palackého
a mierime na Katedru všeobecnej lingvistiky.
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Skupinové ukonečenie prehliadky hradu v Šternberku

Na univerzite nás čakajú. Posadáme si a necháme
sa srdečne privítať. Počúvame, prečo sa oplatí prísť
študovať jazyk práve do Olomouca cez Erasmus+.
Pri pohľade na zamyslené tváre mladších spolužiakov, zvažujúcich novú možnosť, mi prichádza trochu
ľúto, že ja už svoje štúdium končím. Slova sa zhostí
doktor Dan Faltýnek, ktorý sviežo načne prednášku
o problematike etymológie „zelí“. Jeho poslucháči
sa s ním snažia držať krok, avšak podarí sa to len najšikovnejším z nich. „CATCATCTTACGGAACAGCAAACATCAT...“ vysvetľuje doktor Faltýnek. Genetika „zelí“ nám odhaľuje lingvistické záhady. Ja
sa rozhodnem rozlúštiť inú, a to, kam predo mnou
skryli automat na kávu. Opúšťam miestnosť plnú zeleniny a pátram teda po niečom menej zdravom. Inga
sa ku mne pridáva. Ale skôr, než sme dostali šancu
uspieť, Mária nás mobilizuje: Prednáška sa skončila.
Ideme domov.
Posledný raz nastupujeme do autobusu. Je prázdnejší. Niektorí sa rozhodli ostať a výlet si predĺžiť.
Majka pokračuje do Prahy. Výlet sa síce vydaril,
s Ingou sa však už tešíme na Bratislavu. Šofér nám
cestu spestruje striedaním adrenalínových a nudných
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chvíľ. Autobus raz dymí, inokedy sa vlečie. „Možno
majú v Česku nižšiu povolenú rýchlosť,“ hádame.
„V obci 10, vonku 50.“
Napriek sťažnostiam sa domov dostávame pomerne včas. Zrazu je nám ľúto, že sa rozchádzame.
Mne určite. Hlavy máme plné plánov na ďalšie spoločné výlety. Na seminároch sa počas vyučovania
dajú zažiť zaujímavé chvíle, no horiaci autobus či
rozhovory mimo školy majú niečo do seba.

Miestna výzdoba v Rešove

Autorka: Mgr. Adriana Bolyová
študentka slovenského jazyka a literatúry
Fotografie: Mgr. Petra Kollárová

													

Po prvýkrát a hneď s cenou v rukách!
Ak chce človek robiť kvalitnú prácu, za rok všetky potrebné skúsenosti nezíska (a veru ani za dva). Tak to bolo aj s naším
Kulturáriom; po takmer ôsmich rokoch a ôsmich vydaných číslach katedrového časopisu sme sa rozhodli „ísť s textami
na trh“ a poslať prihlášku do súťaže Štúrovo pero. Celkovo sa súťaže zúčastnilo viac ako 200 žiakov a študentov z celého
Slovenska, ktorí súťažili v piatich kategóriách. V kategórii vysokoškolský časopis nám konkurovalo osem ďalších časopisov (tá osmička zrejme nebola náhoda), pričom päť z nich bolo z katedier žurnalistiky z rôznych slovenských univerzít.
Veľmi sme sa potešili, keď sme dostali oficiálnu
pozvánku od hlavnej organizátorky súťaže, Miloty
Tornošovej. S vyhlásením výsledkov bol spojený aj
dvojdňový sprievodný program plný zaujímavých
prezentácií, workshopov a rozhovorov s rôznymi
osobnosťami zo žurnalistickej praxe, ale tiež zo sveta politiky. Súťaž Štúrovo pero je už medzi študentmi so záujmom o žurnalistiku na Slovensku vysoko
etablovaná, a preto umiestnenie sa na niektorom z
miest prináša obrovský pocit zadosťučinenia. Celé
podujatie moderoval „Markizák“ Patrik Herman,
ktorý bol zároveň aj víťazom úplne prvého kola Štúrovho pera, teda ešte pred 25 rokmi.
Priestory Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo
Zvolene, kde sa vyhlásenie konalo, boli v dňoch 12. –
13. apríla 2019 doslova nabité emóciami. Dvojdňový
program otvorili významné osobnosti ako: Ing. Ján
Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja; Tibor Macák, generálny tajomník Asociácie
európskych novinárov; prof. PhDr. Andrej Tušer,
PhD., predseda Čestného predsedníctva Štúrovho
pera a dokonca aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva
na Slovensku Andrew Garth. Všetci hovorili o dôležitosti novinárskeho remesla a o tom, ako pravda
nesmie byť umlčaná, a to najmä v spojitosti s minuloročnou tragickou udalosťou vraždy Jána Kuciaka
a jeho snúbenice.
Po tejto úvodnej časti, ktorá sa neobmedzila iba
na príhovor hostí, ale rozrástla sa aj do podnetnej
diskusie na témy: školstvo na Slovensku, motivácia
a cieľavedomosť, domáca i zahraničná politika či
rady pre budúcich novinárov a jazykových redaktorov, sa študenti rozdelili do 4 kategórií a nasledovali
svojich porotcov do rôznych kútov knižnice. Odbornosť časopisu Kulturárium hodnotili investigatívny novinár Lukáš Milan, redaktorka TASR Viera

Cena TASR za inovatívny prístup v žurnalistike

Kulichová a bývalý hovorca Ministerstva kultúry
SR Jozef Bednár. Toto silné trio prechádzalo texty
a kritickým okom hodnotilo jednotlivo všetky vysokoškolské časopisy. Práve od týchto porotcov sme
získali cenu za kvalitné príspevky za popularizáciu
slovenského jazyka a kultúry ako takej. Ocenili nás
slovami „Po prvýkrát (v súťaži) a hneď ocenení!“.
Porota vysoko vyzdvihla naše lingvistické príspevky, do ktorých sa môžu bez problémov zahryznúť
aj laici, a úspech mali aj hĺbavé interpretácie literárnych diel, ktoré pravidelne publikujeme.
Podujatie takéhoto typu je určite obrovskou motiváciou pre napredovanie všetkých, ktorí sa na tvorbe
časopisu zúčastňujú. Preto verím, že o rok sa umiestnime minimálne rovnako dobre ako teraz!

Autorka: Mgr. Petra Kollárová
doktorandka Katedry slovenského jazyka
Fotografia: archív Mgr. Petry Kollárovej
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Život s jazykom

Dezinformačné weby vs.
tradičné médiá

Potreba ľudí sprostredkovať si vzájomne informácie je rovnako stará ako ľudstvo samo. Niet sa
preto čo diviť, že človek odnepamäti premýšľal nad
účinnými spôsobmi šírenia správ, ktoré by sa nedostali len k jednotlivcov, ale aj k širším masám ľudí.
Jedným z prvých médií umožňujúcich oslovenie početného publika bola tlač, ktorá sa objavila v polovici 15. storočia zásluhou Guttenbergovho vynájdenia
kníhtlače. K tlačeným materiálom sa na prelome 19.
a 20. storočia pridal rozhlas, pomocou ktorého sa informácie rozširovali omnoho jednoduchšie. V polovici 50. rokov 20. storočia sa k existujúcim médiám
pridala aj televízia, a ľudia sa tak zrazu mohli dostať v krátkom čase k najrozmanitejším informáciám
z celého sveta. Tradičné médiá, pod ktorými rozumieme tlač, rozhlas a televíziu, vstúpili do životov
celých más ľudí, a preto je bežné aj ich označenie
masové médiá. Publikum masových médií dlhý čas
iba pasívne prijímalo produkované správy a programy, čo sa ale začalo výrazne meniť na konci milénia.
K tradičným médiám pribudlo nové médium nevídanej sily a dosahu – internet, ktorý zmenil nielen
spôsob šírenia informácií, ale prijímatelia správ sa
stali zároveň aj tými, ktorí sa môžu na ich tvorení aj
sami aktívne podieľať.
Počas volieb amerického prezidenta Donalda
Trumpa sa začal v médiách čoraz častejšie objavo-
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vať výraz fake news, ktorý sa v publicistike etabloval a aktuálne sa ním oficiálne označujú falošné,
často senzačné informácie šírené pod rúškom spravodajstva. Fake news a správy alternatívnych médií
sú zavádzajúce až klamlivé a ich jediným cieľom je
vyvolať reakciu a akciu percipientov, slovom akýkoľvek movement (z angl. pohyb) a rozvírenie nálad
v spoločnosti. Preto sú často takéto správy odrazom
krajnej politickej alternatívy postavenej na nespokojnosti či strachu ľudí z politického alebo spoločenského diania v krajine. Na Slovensku predstavuje tento
prúd rusofília a hlásanie návratu k veľkému Rusku,
slovanstvu a aj krajný nacionalizmus, neonacizmus
a rasizmus v rôznych formách. Weby koncentrujúce fake news si hovoria aj alternatívne, pretože v ich
chápaní ponúkajú alternatívu k tradičným médiám.
V tejto súvislosti je však dôležité položiť si otázku, čo
je alternatívou overených faktov, ktoré sprostredkujú tradičné médiá. Nie sú v tom prípade alternatívou
vlastne lži či polopravdy? Nedochádza v takomto prípade k akémusi paradoxu, keď médium neinformuje,
ale dezinformuje? Je potrebné zdôrazniť, že tradičné
médiá podľa odborníkov disponujú organizovanými
a overenými postupmi, ktoré umožňujú masovú komunikáciu. Ich činnosť je koordinovaná, spoločnosti
a organizácie zamerané na komunikáciu so širokými
masami majú potrebné technológie a tiež ovládajú

													

adekvátne postupy, ktorými sa prihovárajú recipientom. Túto všeobecnú definíciu problematizuje skutočnosť, že v súčasnosti má prakticky každý človek
možnosť verejne rozširovať informácie akéhokoľvek druhu komukoľvek prostredníctvom internetu,
a teda sa šírenie správ neobmedzuje iba na tlač, rozhlas a televíziu (t. j. tradičné média v užšom zmysle).
A práve tu vzniká problém, ktorý predstavuje živnú
pôdu pre alternatívne, resp. dezinformačné weby. Na
internetovú scénu prenikajú hodnoverne vyzerajúce
webové stránky, pričom autori zverejnených textov
pracujú s neoverenými alebo propagandistickými
zdrojmi, nedodržiavajú novinárske hodnoty a zásady novinárskej práce. Propagandistickými zdrojmi
sú stránky, ktoré obsahujú klamlivé, dezinformačné
správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú
v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité
v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo
závažne prekrútené udalosti atď. Poskytujú tak fabulovanú alternatívu založenú na domnienkach, pričom neraz prepájajú skutočnosti, ktoré spolu nesúvisia.
Pre odborníkov a aj laickú verejnosť sa stáva
čoraz dôležitejšia snaha odlíšiť tradičné média od
alternatívnych v záujme lepšieho pochopenia práce
novinárov a odhalenia neprofesionálnych stratégií
autorov dezinformačných webov. Základné rozdiely
medzi tradičnými a alternatívnymi (dezinformačnými) médiami je možné stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:
1. Gatekeeping. Jednou z vecí, ktorou si autori alternatívnych webov naháňajú vodu na mlyn, je
kritika tradičných médií v tom smere, že novinári
(najmä spravodajstva) „nehovoria“ všetko a verejnosť ochudobňujú o potrebné informácie. A sú
úspešní, pretože prirodzene zvedaví ľudia ľahko
uveria, že sa za správami v médiách neraz skrýva
viac, než im je prezentované. Hoci je pravda, že
médiá nemôžu informovať o všetkom, čo sa vo
svete deje, novinári vyberajú informácie, ktoré
poskytnú cieľovým prijímateľom, podľa viacerých overených kritérií. Sumárne sa tieto kritériá označujú pojmom gatekeeping, teda doslova
strážením brány. Gatekeeping je proces, pri ktorom sa obrovské množstvo informácií z domova
aj zo zahraničia vyselektuje, následne sa z nich
vyabstrahuje podstata, ktorá sa sprostredkuje ve-

rejnosti v danom dni. Novinárovi (gatekeeperovi) pri výbere konkrétnej informácie z informačného toku pomôže napríklad časová aktuálnosť
konkrétnej udalosti alebo nové skutočnosti, ktoré sa k nej objavili. Správnosť informácie musí
potom overiť na podklade minimálne dvoch rôznych (avšak hodnoverných) zdrojov. Až potom
môže novinár informáciu spracovať do novinárskeho výstupu, ktorý bude uverejnený v médiu.
Pri dezinformačných médiách nepoznáme presné postupy práce, ktorými sa autori riadia pri písaní svojich textov.
2. Zdroje. Ako už bolo naznačené vyššie, informácie,
ktoré uverejňujú novinári vo vysielaní alebo
v printe, by si mali overovať minimálne z dvoch
hodnoverných zdrojov. Alternatívne médiá
čerpajú informácie z neoverených zdrojov,
pričom sa nebránia ani cielenému vymýšľaniu
si neuveriteľných vecí, len aby zaujali a znížili
kredibilitu tradičných médií. Azda najznámejším
prípadom, ako tieto médiá narábajú so zdrojmi,
je prípad bývalého gastroenterológa Andrewa
Wakefielda, ktorý tvrdil, že očkovanie proti
osýpkam spôsobuje autizmus. Štúdia vyšla v
roku 1998 v renomovanom lekárskom časopise
Lancet. Časopis síce onedlho diskreditoval túto
štúdiu a dištancoval sa od nej, pretože poznatky
lekára boli vyvrátené a ani neboli potvrdené
žiadnym ďalším výskumom. Nakoniec aj sám
autor priznal, že manipuloval s výsledkami.
Wakefield prišiel nielen o svoju dobrú reputáciu,
ale aj o lekársku licenciu. Pre tradičné médiá je
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to už dávno zabudnutý prípad, ktorý mal svoj
začiatok, vyvrcholenie a aj koniec. Aj napriek
tomu existuje obrovská skupina ľudí, ktorá
stále Wakefielda „velebí“ ako autoritu v boji proti
očkovaniu a výsledky jeho zmanipulovaného
výskumu prezentuje ako pravdivé (porov.
napríklad stránku Healthimpactnews.com, ktorá
explicitne v podnadpise uvádza: „správy, ktoré
ovplyvňujú vaše zdravie, ale iné médiá ich
cenzurujú“).
3. Zákon. Ak sa stane, že redakcia zverejní chybnú informáciu, môže byť sankcionovaná v medziach stanovených zákonom (napríklad Zákon č. 167/2008 Z. z. známy ako tlačový zákon).
Výstupy v tradičných médiách sú teda pod
drobnohľadom nielen verejnosti, ale aj zákona.
V prípade uverejnenia nesprávnej informácie
majú médiá povinnosť podľa zásad novinárskej
práce a etického kódexu vydať opravenú správu,
Tieto i niekoľko ďalších signálov na rozlíšenie
serióznosti od neserióznosti, korektnej informácie od
dezinformácie si môžeme zosumarizovať do nasledovného prehľadu aj vzhľadom na ucelené periodikum
nasledovne:
1. Umiestnenie textov na strane závisí od dôležitosti (najdôležitejšie texty stoja na uhlopriečke z ľavého
horného rohu do pravého dolného).
2. Premyslené je členenie textu, napr. správy (prehľadnosť je podporená aj grafickým odčlenením mikrokompozície textu: titulok – perex – telo správy – dôvetok).
3. Pri texte sú aspoň dva nezávislé zdroje (napr.
agentúry ČTK, SITA).
4. Správy píšu iní redaktori než analytické texty (na
to sú špecializovaní komentátori) či beletristické texty.
5. Autor sa pod textom podpisuje a nesie zaň zod‑
povednosť
6. Texty sa vyhýbajú vágnym formuláciám ako „očakáva sa“, predpokladá sa“, „je známe“, „zdroj blízky
vláde, ktorý nechce byť nemovaný“,...
7. Hierarchia textov v periodiku je v postupnosti od
relevantných k menej relevantným, viac je pozitívnych
textov než negatívnych (Heslo serióznosti: Leave them
smiling).
8. Podpora patrí národným a kultúrnym hodnotám,
podporuje sa vzájomnosť, spájanie, nie rozoštvávanie
(pestuje sa hrdosť a povedomie národnej vzájomnosti,
podpora porozumenia medzi národmi a štátmi, uprednostňovanie tolerancie pred egoizmom a nenávisťou).
9. Titulok je korunou textu.
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prípadne pôvodnú správu dementovať. Tradičné
média sú teda do istej miery regulované, kým
dezinformačné weby nemajú nad sebou nikoho.
4. Použitý jazyk. Správy na dezinformačných weboch sú charakteristické expresívnym jazykom.
Nadpisy sú šokujúce a lexika je zvyčajne emocionálne zafarbená. Spravodajské žánre tradičných médií preferujú neutrálny jazyk a nehodnotia, čo sa stalo. V prípade publicistických žánrov
je síce príklon k expresivite bežný (ba neraz až
žiadaný) v záujme čitateľskej pútavosti, ale čitateľ so subjektívnosťou textu i jeho jazykovým
spracovaním počíta. Dezinformačné médiá rozdielnosť žánrov nerešpektujú, v čom spočíva
ďalšie nebezpečie. Nie je neobvyklé, ak sa napríklad strohá správa bez odlíšenia kombinuje
s komentárom, čím vzniká hybridný text podsúvajúci ľuďom názory jednotlivca (skupiny) ako
fakty.
Dezinformácie rozširované práve alternatívnymi
webmi predstavujú pre spoločnosť nemalé
nebezpečenstvo. V snahe zapôsobiť, zaujať,
šokovať, vyvolať akciu prijímateľov priamo
alebo nepriamo podporujú násilie, protisystémové
a antidemokratické správanie, ale neraz vyvolávajú
u ľudí aj strach, ktorý sa môže zvrhnúť do skratového
riešenia situácie. Práve preto, že je dnes na internete
mnoho nepravdivých informácií, ktoré sa veľmi
rýchlo šíria, je práca novinárov stále dôležitejšia.
Práve oni ovládajú presné postupy, ako rozlíšiť
hoaxy (nepravdivé informácie) od faktov. Pre
prijímateľa je dôležité naučiť sa kriticky pristupovať
k informáciám a neveriť hneď všetkému, čo číta
na internete. Vojnu dezinformačným webom aj
neovereným informáciám vyhlásili viaceré projekty,
ktoré sa venujú osvetľovaniu zverejnených správ
(sú to napríklad konšpirátori.sk, antipropaganda.sk
alebo Globálny dezinformačný index).

Autorka: Bc. Romana Takáčová
študentka žurnalistiky

													

Slovenčina – materinský jazyk všetkých
native speakerov
Zamyslel sa už vlastne niekto nad tým, ako a prečo sa do slovnej zásoby slovenčiny dostávajú cudzie
slová – najmä anglicizmy? Možno áno, možno nie,
ale táto situácia vyvoláva v používateľoch jazyka
rôzne emócie. Ľudia sme rôzni a pre niektorých je
predstava spoločného mítingu s aplikovanou metódou brainstormingu veľmi funny. Pre iných je zas
brunch so smoothiem v jednej ruke a smartfónom
so zapnutým wifi v druhej ruke otázkou životného
štýlu. Čiastočne toho raw, ale aj busy zároveň. Alebo radšej single? Ak k tomu zoberieme rôzne eventy
s lákavými happy hours a free drinkami, doplnenými vystúpeniami rôznych bands na niekoľkých stagoch, o plnohodnotný zážitok máme postarané.

Nepochybne mnohí ostávajú z tohto „engliš
prešr“ celí bez seba. Určite však nie sú so sebou, veď
so sebou sa predsa povie take away, no nie? V hlavách im tak víri množstvo otázok. Okrem iného aj
to, prečo smoothie nenazveme jednoducho nápojom
z rozmixovaného ovocia alebo/a zeleniny a míting
stretnutím či schôdzkou? Veď v slovenčine už beztak nájdeme množstvo zákerností. Skúsme spoľahlivo vysvetliť cudzincovi, že sa napríklad netreba
obávať človeka, ktorý má riedke reči a tupý jazyk
zároveň. Podobne aj uličníkov nestretne iba na ulici a špinavci nemusia byť bezpodmienečne špinaví.

Nehovoriac o tom, že i vyrovnaný človek sa dokáže
dívať krivým pohľadom a aj za lacné výhovorky sa
dá draho zaplatiť. Človek môže mať dokonca deravé
ruky aj hlavu, no i napriek tomu spokojne nažívať
a byť bohatý. Taktiež každý z nás môže cestovať
v autobuse či trolejbuse, hoci má električenku (prekvapivo nie autobusčenku). Mnohí sa zase jedujú aj
bez toho, aby sa chceli otráviť a často bývajú otrávení i bez toho, aby ich niekto jedoval.
Ako vidieť, slovenčina sa občas môže javiť ako
nezmyselný jazyk a netreba sa čudovať, že podaktorí hľadajú zmyselnosť v iných jazykoch. Uznávam
síce, že všetci musíme z času na čas vypnúť a dopriať si reštart. Ale otázkou je, či je nevyhnutné, aby
sa z našej materčiny stala „angloslovenčina“. Pre
dobro všetkých, pre zlo nikoho bude lepšie, ak niektoré anglicizmy radšej hodíme za hlavu, pred hlavu,
vedľa hlavy... Slovenský jazyk predsa určite sadne
každému, tak si spolu posadajme aj my a poslovenčime trošku tie naše slovenské (pre)javy, aby sme sa
za seba nemuseli haMbiť.

Autorka: Katarína Fogelová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra
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Pretekanie (sa) – áno, či nie?
Slovenčina je veľmi zábavný jazyk. Jednému slovu dokážeme bez väčšej námahy priradiť celú plejádu významov, ktoré v nás vyvolajú rozmanitú škálu
pocitov. Občas sa jednoducho nedá nepozastaviť nad
kreativitou našich predkov a nad istou dávkou irónie,
ktorú do tvorenia slovnej zásoby vložili.
Ako príklad nám môže poslúžiť sloveso pretekať. Už na základnej škole sme sa dozvedeli, že cez
mestá pretekajú rieky. My ľudia sme zase od prírody súťaživí a pretekanie sa s kolegom, susedom či
priateľom o to, kto bude lepší, zábavnejší, úspešnejší, nás baví. Samozrejme, tí praví pretekári pretekajú na dráhe. Okrem toho, každý z nás iste pozná aj
športovcov, ktorí súťažia ústami. Také klebetnice sa
v ohováraní priam pretekajú a ich reči prúdia ostošesť!
Aké to však je, keď začne pretekať čosi iné? Napríklad vaňa? Alebo nedajbože strecha? Je možné, že
v tej istej chvíli začne pretekať aj náš pohár trpezlivosti (keby tak radšej pretekal vínom, však?). A keď
budeme brať do rúk telefónny zoznam, aby sme našli
číslo na opravára, možno si aj trochu povzdychneme, že kým riešime tieto nepríjemné situácie, preteká nám pomedzi prsty život. Alebo mladosť. Veď od
doby, keď za nás všetko robili rodičia, už pretieklo
veľa vody a tieto časy sú nenávratne preč.
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O čo lepšie by bolo, keby nám také pretekanie
prinieslo aj čosi pozitívne! Bohužiaľ, len máloktorým z nás pretekajú peňaženky či bankové účty
zlatom. Ešteže je tu nehmotné bohatstvo. Niekomu
preteká hlava vedomosťami, inému zase srdce láskou.
A za koľké metafory vďačíme tomuto krásnemu
slovu! Kto už by len povedal o človeku, že je bohatý, keď môže povedať, že mu rukami preteká zlato?
Načo sa náhliť, keď môžeme uháňať s vetrom o preteky? A to nie je všetko! Dá sa ním chváliť, ba aj sa
posmievať. Aj rodičia nám často hovorili: „Deti, vy
sa pretekáte, kto z vás spraví väčšiu hlúposť.
Položme si teda otázku z nadpisu znovu: Ste za
pretekanie? Ak áno, tak (s) čím?

Autorka: Veronika Bérešová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
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Tenzívno-detenzívny oblúk v skladbe
Básnik a žena
Interpretácia básnickej skladby Jána Smreka
František Miko na podklade svojej teórie o tenzívno-detenzívnom oblúku zdôrazňuje, že umelecké diela sa píšu i čítajú pre
určité vyrovnanie hladiny emócií: „Proces tvorby textu je nachádzaním uspokojenia, rovnováhy.“ Skúmanie tejto teórie
nám dáva celkom nový pohľad na literárne dielo (zvlášť lyrické) a pomáha nám ešte hlbšie oceniť jeho estetický rozmer.
V nasledujúcej interpretácii budeme pátrať po tenzii a detenzii v konaní lyrického subjektu v básnickej skladbe Básnik
a žena (1934) od Jána Smreka.
Skladba Básnik a žena je dlhá básnická skladba s epickými prvkami, čo implikuje, že sa nesnaží zachytiť len momentálny stav lyrického subjektu, ale rozpráva nám príbeh. Skladba sa vyznačuje veľkou mierou dialogickosti a okrem dvoch
výnimiek (závery častí Letná noc na vode a Po desiatich rokoch) je celá koncipovaná vo forme dialógu medzi básnikom
a ženou.
Hoci väčšia časť básne vznikla v roku 1923, poslednú časť autor dokončil až v roku 1934, teda zopár mesiacov po svojej
svadbe. Nie je náročné si nevšimnúť, akou významnou hnacou silou bola pre lyrický subjekt láska i obdiv k žene a ako
veľmi prispela k rastu i uvoľneniu jeho emocionálneho napätia. Treba podotknúť, že sám Smrek sa v básni štylizuje do
roly básnika a stav lásky aktérov je temer v úplnej zhode s ročnými obdobiami.

V zasneženom parku
Prvá časť skladby nás pozýva na chladné a zároveň čarovné miesto – do zasneženého parku. Už od
prvých veršov básne čitateľ cíti veľmi silné emócie,
ktoré básnika poháňajú vpred. Sú to najmä osamelosť „na človeka príde nuda / keď osamelosť je príliš krutá; premnohí ľudia nektár (lásku, pozn. B. Š.)
pijú stále / k mnohým zas život skúpy je vo všetkom.“
(s. 119) a smútok z postavenia básnika v spoločnosti:
„svet náš iné si dnes praje / chce hmotu, hmotu básnikom sa smeje, / najradšej by ich poslal na galeje.“
a „kto žiť dnes chce nech chytá sa pera, / lež dláta,
pluhu, lebo – revolvera!“ (s. 120). Majme na pamäti,
že tieto časti básne vznikli v období po 1. svetovej
vojne.
Zároveň veľmi intenzívne vnímame pohľad lyrického subjektu na ženstvo. Z každého verša sála
jeho obdiv, hlboká úcta a láska k ženám a k fantáziám, ktoré v ňom podnecujú: „A lásku máme v ženách stelesnenú. / Preto sa koria im i ľudia hmoty,
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/ nie iba básnici a idioti. / Celý svet miluje a vzýva
ženu. / Lež básnik nadovšetko“ (s. 122). Tieto slová
ozrejmujú celkovú tému básnickej skladby – význam
ženy v živote básnika. Len o niekoľko veršov neskôr
básnik svoj pohľad rozširuje: „Darmo z vás žien vždy
príťažlivosť vanie. / Ja vzbĺknem pri ženách jak otep
slamy“ (s. 123). V prvej časti básnik oslavuje ženu
minimálne sedemkrát okrem pasáží, v ktorých sa
vyjadruje k problematike básnického povolania. Aj
napriek takému častému a intenzívnemu ospevovaniu ženy však čitateľ vidí, že lyrický subjekt nie je
vulgárny či lascívny. Skôr je vášnivý a romantický.
Nehanbí sa spievať o kráse, no je to predovšetkým
úcta, ktorú počuť z jeho úst.
Tenzia v úvodnej časti skladby rastie prudko,
čoho dôkazom je výber básnikových slov: často
hovorí o sálavom esprite, spomína kvet duše, rany
duše a extázu (s. 120 – 121). Na iných miestach zas
opisuje oheň, horenie, vatru, vzkriesenie a i. Všetky
tieto slová nesú silný emocionálny náboj a vhodne
opisujú intenzitu pocitov, ktoré lyrickým subjek-

													

tom zmietajú. Básnikove tvorivé sily sa mobilizujú
v reakcii na silný impulz a sila obrazotvornosti klíči
v emočnom napätí. Svoju rastúcu tenziu a deficit lásky lyrický subjekt podčiarkuje, keď hovorí o bozku:
„A i tak: bozk je vecou veľkolepou! / prečo mu vyhýbať už v tom chladnom svete?“ (s. 123). Tieto verše ukazujú, že rastúca tenzia sa prejavuje nielen vo
vnútornom prežívaní básnika, ale aj na úrovni textu
je zobrazená výstižnými jazykovými prostriedkami.
Prvá časť skladby vyznieva pozitívne. Žena pozýva básnika k sebe na čaj, aby pokračovali v rozhovore. Očakávanie čitateľa v závere prvej časti skladby rastie.

Pokračovanie jarné
Ako už bolo spomenuté, príroda je v básni zrkadlom vzťahu básnika a ženy. Básnik a žena pociťujú jarné oteplenie nielen v prírode, ale aj vo svojom
vzťahu: „Hľa, z okien ľadové už zmizli kvety / a živé
snežienky nám rastú v hore / Mne zima nikdy nezdala
sa takou / krásnou a milou, ako čo vás poznám...“
(s. 127). Básnik oceňuje prítomnosť milovanej osoby. Zdá sa, akoby sa napätie mohlo začať uvoľňovať,
ale opak je pravdou – básnik „v mene svojej poézie
desaťnásobne netrpezlivý je“ (tamže).
Zvláštny význam majú aj slová, ktoré Smrek použil na opis jari. Hovorí o horských riavach, bystrinách lúčnych a oblakoch (s. 127). Osobitne vyvstáva
posledný verš tejto časti: „Lež poďme k oknu. Jarné
vody hučia...“ (s. 129). Apoziopéza použitá na konci verša, ako aj denotatívne i konotatívne významy
spojené s hukom a riavami akoby načrtávali intenzitu citov i zmeny, príchod niečoho nového, čo so

sebou každoročne prináša jar. Rovnako, ako sa topia
snehy a život sa znovu rodí, jar prináša do vzťahu
básnika a ženy nový rozmer. Motívy vody v rôznych
substanciách (sneh, ľad, bystrina, riava) pozorujeme
umiestnené vedľa motívov ohňa: „pred slovom (lásky, pozn. B. Š.) sa chvejem / viem, rieknuc ho, na
oheň olej lejem, / čo vzbĺknuť potom môže neskrotene“ (s. 128). Spojenie dvoch extrémov (oheň a ľad)
na pozadí jarnej prírody poukazuje na rastúcu tenziu
v lyrickom subjekte.
V predmetnej časti básnik o. i. vyjadruje svoj vitalistický postoj k mladosti, keď hovorí: „Mladosť
je iba vtedy niečo hodná, / keď vyprázdnime pohár
jej až do dna. / Láska ten pohár naplní vždy znova.“
(s. 129). Podobne ako Sládkovič vo svojej Maríne, aj
Ján Smrek vníma mladosť skôr ako stav mysle, a nie
ako biologický vek. Rovnako, ako pohár plný osviežujúcej tekutiny občerství človeka v horúci deň, láska prispieva k vyššej kvalite života i väčšej radosti z
neho. Kým sa z lásky človek dokáže tešiť a „piť z jej
pohára až do dna“, môže sa považovať za mladého.
Vie, že kým je v živote láska prítomná, jeho pohár
bude spoľahlivo opäť naplnený.

Letná noc na vode
Búrlivý a vášnivý básnik prechádza v tejto časti azda najväčšou zmenou – dochádza k uvoľneniu
väčšiny jeho romantického napätia, k vyvrcholeniu
jeho lásky k žene. Básnik a žena sa ocitajú v člne na
jazere za teplej letnej noci. Ich rozhovor predstavuje klimaktickú časť básne. Básnikove emócie v tejto
časti sú rozbúrené: „Ja, pozrite, na šiji vašej snežnej / vyčarím z bozkov svojich ruže nežné / a ohňom
zažnem ústa vaše panské / aby sa bozkami ich, moja
drahá / zahriala navždy duša moja nahá / by neboli ňou zabudnuté. / Bozk oheň je a transfúzia krvi!“
(s. 133). Básnik tiež o istých aspektoch svojej tenzie
hovorí v minulom čase „a vo mne ožil v stonásobnej miere / ten múdry zmysel pre vnímanie krásy...“
(tamže), čím naznačuje, že s letom sa v jeho láske
začala nová kapitola – rovnako, ako počasie, aj jeho
láska v tomto období naberá novú formu.
Čitateľ je tiež svedkom najdlhšieho prehovoru
ženy. Doposiaľ ju pozná ako obdivovaný objekt,
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pričom žena je relatívne skúpa na slovo. Keď zrazu
načiera do svojich pocitov v srdci, vylieva úprimný
a čistý cit, a preto chápeme básnikovo dojatie. Vo
svojich slovách hlboko oceňuje básnického génia
„ste tvoriaci, nuž iste človek lepší / jak iných sto, čo
boli mi už v ceste“; jeho umeleckú i morálnu znamenitosť „lež cit váš čistý je jak kvapka rosy“; „myslím,
nieto vo vás žiadnej pózy“ (s. 135) a tiež sa vyjadruje
k jeho identite muža. To je veľmi dôležité, pretože
zatiaľ sme videli len básnika ako velebí ženu, takže
opačný pohľad pôsobí osviežujúco a pozitívne prekvapivo: „lebo vy, môj milý / vy mužom ste. Vy musíte sa deliť. / Taký je muž a zákon žitia jeho: / vy
budujete svet – i rúcate ho / A básnik? Do toho sa
ráčil vteliť sám tvorca krásy / Lež to ma púta k vám
tým viacej. Žene imponuje sila.“ (s. 135). Básnik na
tieto slová reaguje vrelým stiskom ruky a hneď na
to prestáva veslovať. Pozorujeme, ako je hlboko zasiahnutý a cítime, že čoskoro dôjde k uvoľneniu jeho
romantického napätia – k detenzii.
V závere básnika temer nespoznávame. Je pokorný a hrdý, prihovára sa spiacej žene a uisťuje ju
o svojej bedlivej stráži: „s plamenným mečom bdiem
nad tvojím snením“ (s. 137). Aj teraz Smrek používa
obrazy ohňa a plameňov: plamenný meč archanjela; svätá obeť plápolavá (tamže), no ak doteraz tieto
symboly konotovali oheň či lásku, v tomto prípade
konotujú čistý a neporušený pokoj. Nemalou mierou
k tomu prispieva zasadenie lyrického deja na „hlboké a široké jazero“ (s. 136).

Padajú listy
Štvrtá časť tejto „básnickej poviedky“ sa odohráva v melancholickom jesennom prostredí. Rozoznávame, že už došlo k hlavnej detenzii lyrického
subjektu. Básnikom nezmietajú vášnivé pocity tak,
ako v predchádzajúcej kapitole. Jesennú melanchóliu však cítiť od prvých veršov: „Padajú listy. Krásavica moja... / Kam hľadíte? Ste taká zamyslená. /
Len nemo ku mne pritískate ramä. / Že jeseň je, my
smutnými byť máme?“ (s. 141). S básnikovou ženou
sa čosi deje a spočiatku nevieme čo. Naše napätie
narastá. Keď žena vyjavuje básnikovi, že ho opúšťa, tenzia rastie omnoho rýchlejšie, hoci inak, ako to
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bolo v básni doteraz.
Básnik nás v tejto chvíli uisťuje, „že šťastie naše
dozrelo jak réva“ (s. 142), čo je dôkazom detenzie, a zároveň podčiarkuje svoj vitalistický prístup
k životu: „nač pripomínať, / k čomu niet príčin a čo
iba desí? / Na lodi šťastia pevne sedíme si / a vôbec
netreba nám plachty zvínať“ (s. 141). Veľmi rýchlo
však zisťujeme, že lyrický subjekt opäť zostane sám
a sami pociťujeme to, čo on: „Vy drahá, že dnes so
mnou lúčite sa? / A azda navždy? Ach, aká to zima / z
tej hory zrazu do tváre mi dýchla...“ (s. 142). Akoby
aj nás ovanul „chladný dych hory“ (tamže). Už sme
poukázali na to, že autor často používa okolitú prírodu na to, aby opísal a umocnil atmosféru. Naznačuje, že nejde len o svieži vánok, ktorý z hory zavanul, ale skôr o silný poryv vetra, ktorý sa dostane aj
pod kabát a pred ktorým sa človek len ťažko skryje.
Ak sa pozrieme na jeho nasledujúci prehovor, zdá
sa nám, akoby básnik sám bol stelesnením jesene:
„A letí čas. Hodiny nepostoja / Držím vás v náručí
lež cítim iste, / ako mi z neho náhle unikáte... / A ja
vás zdržovať nemám práva. / Som iba básnik, človek
nepraktický, / parazit sŕdc, čo šťastie loví vždycky,
/ ale sám záruk šťastia sotva dáva.“ (s. 144). Neskôr pokračuje: „Zajtra budem zase / chodiť len sám
a hľadieť so závisťou, / jak iní idú šťastia cestou
istou...“ (tamže). Jeseň sa nám často spája s pocitmi samoty a túžby, s clivotou za vecami minulými
a neistotou z toho, čo má prísť. Jesenné počasie teda
dokonale vystihuje pocity básnika a ich vyjadrenie
prispieva k rastu tenzie v texte.
Zároveň tu sledujeme druhý najdlhší prehovor
ženy. V prechádzajúcej časti jej vyznania viedli
k uvoľneniu hlavného romantického napätia na strane básnika. V tomto prípade je situácia iná. Žena najprv básnikovi vyzná, že ho opúšťa: „Dnes som s vami
/ už posledný raz. Áno... / Ach, odpusťte mi náhlu
bolesť túto“ a až potom vysvetľuje svoje pocity a príčiny: „ten zlodej radosti... / čakáva na mňa on tam
dole, v meste / a chladno sa ma spýta: dokiaľ ešte? /
keď prídem večer domov, mlčanlivá.; Darmo, drahý,
rušeň z diaľky hvízda. / To hvízda na mňa, z diaľky na mňa volá / skutočnosť žitia studená a holá.“
(s. 142 – 143). R. Rolland raz napísal, že na druhých
nepôsobíme svojimi slovami, lež svojou osobnosťou. Žena svojou tichou submisívnou nežnosťou

													

hlboko zasahuje básnikovo srdce, no sú to jej slová, ktoré majú na jeho osobu, prežívanie a na posun
v deji tejto básne fundamentálny dopad.
Napriek smutnej situácii sa v básnikových slovách opäť objavuje nezničiteľný vitalizmus: „za
všetko šťastie, za dar krásy každý / osud nech nežným
ostane k vám navždy.“ (s. 145). Básnik nám ukazuje, že hoci je jeho bolesť a osamelosť veľká, práve
smútok mu bude zdrojom novej inšpirácie. Tenzia
ku koncu kapitoly mierne narastá, no je to iný druh
tenzie, ako doposiaľ – tentoraz je spôsobená a podporovaná jeho emocionálnym deficitom, najmä jeho
osamelosťou.

pokoju a vyrovnanosti – k detenzii. V záporných
emóciách, v neuhasenom smäde spočíva energetické
jadro každej tvorivej imaginácie. Fakt, že sa o tom
básnik zhovára so ženou, len ukazuje, ako úzko sú
prepojené básnické umenie a osoba ženy v živote
básnika.

Po desiatich rokoch
V záverečnej časti nachádzame básnika opäť
v zasneženom parku, kde, celkom náhodou, opäť
stretáva ženu. Azda nikde básnik so ženou nerozoberajú básnické povolanie tak obšírne, ako v záverečnej časti. A je to naozaj prekvapivé, ak uvážime,
že lyrický subjekt svoju femme fatale desať rokov
nevidel.
Hneď v treťom verši sme uistení o tom, čo sme si
mysleli – básnik je sám, no jeho samota nevyznieva
tragicky: „Samota duše mojej nie je desnou, / keď aspoň poézia kráča verne / predo mnou ako milá večne
sladká.“ (s. 149). Vidíme, že je citovo vyhladovaný a tento deficit ho podnecuje k tvorbe. Stretnutie
so ženou ho hlboko zasahuje: „Objímam prsty vaše
v svojej dlani, / dojatý, že ste to vy, jedna žena, / čo
v predstavách mi svieti nezmenená“ (tamže).
Následne obaja prirodzene prechádzajú k problematike básnického povolania: „Vždy mi dobre padne
/ počuť, že pero mám na závidenie, / keď každý hovorí, že moje básne / sú plné ohňa, ktorý nevyhasne.
/ Ale... hľa, môj hlas, na vedomie dáva, / že celkom
podobný som iným ľuďom“ (s. 150). A len o pár veršov neskôr pridáva: „Kto nikdy nepocítil žízne, / nepíše ódu ku cti prostej vode / a hymnus nezaspieva
o slobode, / kto nikdy rabstva nepocítil trýzne“ (tamže). Lyrický subjekt podčiarkuje, aký je emocionálny
a fyzický deficit potrebný pre umeleckú tvorbu.
Z neho vyplývajú emócie, ktoré sa básnik snaží svojou tvorbou vyrovnať, a dospieť tak k vnútornému

Táto časť skladby vrcholí alúziou na román
Portrét Doriana Graya od anglického spisovateľa
O. Wildea. Lyrický subjekt si na obraze Doriana
Graya uvedomuje existenciu svojho alter ega. Za
záclonou poézie na básnikovej duši „pribúda jarkov
hore-dole“ a celá je uväznená „v ťažkom ráme“ smútku (s. 152). V utrpení však pociťuje rozkoš, veď práve vtedy je „tvorcom krásy“, ktorú nachádza v žene.
Zároveň si uvedomuje krehkosť tohto šťastia: „Keď
nájdem lásku, hneď i tŕpnem pred ňou, / že jedného
dňa stane sa snáď všednou / a bude bolesť väčšia ako
prvá“ (s. 153).
Následne sa básnik a žena naposledy rozlúčia.
Žena ešte raz zopakuje, aký vplyv na ňu mali básnikove slová a jeho osobnosť: „Pohládzate ma hlasu
svojho chvením, / jak ma už dávno nikto nepohladil“ (s. 156). Potom jednoducho odchádza. Len tak,
uprostred vety: „Jak blázon tichý / so sebou povediem svoj diškurz lichý... // Tak skončil som.“ (tamže). Hoci ide o bolestivú udalosť, záver básne vyznieva pozitívne. Básnik sa celú túto časť spovedal
zo svojich citov, zo svojej tvorby a v závere našiel to,
čo hľadal – pochopenie. Oblúk sa uzavrel. Pochopil,
že „zápasiť treba, neujsť nikdy z boja. / Nebáť sa rán,
že sa snáď nezahoja. / Nepatriť nikdy medzi neveriacich. / A milovať...“ (s. 155).
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Ľudskú potrebu milovať autor výstižne vyjadruje
v poslednom záchveve citov: „Pri bráne holej, / keď
ruky vystrel som, už nebolo jej. / Len miesto, nohami
jej vyšliapané / na mäkkom snehu, ešte ostalo mi. /
Pri ňom som stál a díval sa naň nežne. / Na viečka sadali mi vločky snežné / a spánok vysielali na
mňa domy. / Čo vravíš srdce? Tiché je jak pena. / Len
pery, tie sa ešte pohybujú. / Hovoria čosi, čosi vyslovujú. / To najslastnejšie ľudské slovo: žena“ (s. 157).
Smrek nám v básnickej poviedke Básnik a žena
prostredníctvom lyrického subjektu odhaľuje kus
svojej tvorivej osobnosti. Vysvetľuje, že pre básnika
sú jeho život a tvorba jedno a to isté. Vo svetle rozoberanej tenzie a detenzie však vidíme, že centrálnou
témou celej básne nie je láska samotná. Báseň nevznikla v prvom rade pre to, aby autor vyjadril svoje
romantické city k žene, hoci sčasti určite aj pre to.
Na pozadí romantického vzťahu básnika a ženy Ján
Smrek vykresľuje svoje postoje, problémy básnictva, napätie, ktoré zo vzťahu k žene vyplýva a velebí múzu múz – ženu –, ktorá tvorbu muža-básnika
zásadne ovplyvňuje. V záverečnej časti a predovšetkým v posledných desiatich veršoch pozorujeme lyrický subjekt, ktorý si to naplno uvedomuje. Pozeráme sa tu na básnika, ktorý si zažil oboje – citový
deficit i superficit – a vidíme, ako jeho tvorivý duch
spieva rovnako nahlas pri jednom, ako pri druhom
– hoci pri každom trochu inak. Videli sme ho osamoteného v zasneženom parku, zamilovaného v jarnej
prírode, horieť vášňou v lete pri jazere i sklamaného
v obklopení jesenných stromov. O dekádu neskôr ho
vidíme staršieho, zrelšieho, vyrovnanejšieho a jednako vidíme, že uplynulé obdobie mu z kreatívnych
schopností (ale aj zo schopnosti milovať) vôbec neubralo.
Skúmanie tenzie a detenzie v skladbe ma priviedlo k záveru, že v básni sa vyskytuje nie jeden, ale dva
tenzívno-detenzívne oblúky. Ten prvý sa vzťahuje na
romantické city lyrického subjektu. Vzniká v prvej
časti a uzatvára sa v štvrtej časti skladby, keď žena
básnika opúšťa. V týchto štyroch častiach básnikove
city rástli, až dosiahli svoj vrchol. Tenzia a detenzia
však nevzniká a nezaniká len básnikovou láskou.
Rovnako silnými sú preňho aj deficitné emócie súvisiace so smútkom, chladom a osamelosťou. Preto sa
druhý tenzívno-detenzívny oblúk črtá už v časti Pa-
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dajú listy a naplno sa rozvíja v poslednej časti. Tam
sa odchodom ženy aj uzatvára. Básnikovu tenziu už
nespôsobujú city k žene, ale pocity, ktoré sa spájajú
s básnikovou tvorbou. Básnik dokazuje, že je básnikom vždy a všade.
Skladba sa prihovára čitateľovi aj dnes – tomu po
uši zamilovanému, ako aj tomu, ktorý má s láskou
len teoretickú skúsenosť. Svojimi farbistými vyjadreniami, vitalizmom i jednoduchým jazykom je
Básnik a žena nenadarmo jedným z najskvostnejších
klenotov slovenskej poézie.

Ďalšie informácie o knihe:
SMREK, Ján. Básnik a žena. In: Moje najmilšie. Bratislava:
Slovenský spisovateľ, 1974, s. 116 – 157.

Autor: Boris Šlesar
študent prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

													

Podoby prírody v Neveste hôľ
Interpretácia románu Františka Švantnera
František Švantner má výnimočné miesto medzi
všetkými autormi slovenskej literatúry. Dalo by sa
povedať, že v kontexte svojej generácie stojí osamotene, priam vyčnieva z radu. Toto miesto si zaslúžil práve svojou výnimočnou autorskou „rečou“,
pre ktorú sú príznačné výrazové kategórie lyrickosť,
snovosť, neurčitosť i vnášanie istej „magickosti“.
F. Švantnera zaraďujeme medzi autorov prózy
naturizmu, ktorý sa vyvíja vo veľmi komplikovanom
období tridsiatych až štyridsiatych rokov minulého storočia. Blíži sa vojna a Európu zaplavuje vlna
fašistickej ideológie, v dôsledku ktorej majú ľudia
strach o svoju existenciu. Autori tohto literárneho
smeru sa nechcú, boja sa či odmietajú sa vyjadrovať
otvorene k sociálnym javom a konfliktom. V dielach
si vytvárajú svoj vlastný snový svet, ktorý poskytuje útek z reality čitateľom, ale i samotným autorom.
Autori prekračujú hranice medzi snom a skutočnosťou pomocou prelínania lyrických a epických prvkov, ktorých úlohou je načrtnúť intenzívny vnútorný
život človeka. Za najlepší spôsob, ako zachytiť ľudskú dušu, považujú autori naturizmu naše sny.
Príroda má v naturizme špecifické postavenie.
Autori totiž vychádzajú z filozofie „prírodného človeka“, ktorý je pudový a priamočiary, koná podľa
svojej prirodzenosti a je značne ovplyvnený prostredím, v ktorom sa nachádza. Prostredie zohráva dôležitú úlohu v deji a väčšinou ho predstavuje slovenská
dedina či odľahlá samota, hole, salaše a pod.
Nevesta hôľ predstavuje vrcholné dielo slovenského naturizmu. V literárnej histórii býva zväčša
považované za román. Možno i preto sa Švantnerovi
po vydaní Nevesty hôľ ušlo nemálo kritiky. Napríklad podľa V. Mihálika nemal román dostatočnú fabulu a vyjadril sa, že dobrý román nemožno len tak
pozliepať z mnohých epizód a kompozičné miesta
medzi nimi vyplniť prázdnymi rečami, nech už sú
akokoľvek poeticky napísané. Švantner však neskôr
v liste – odpovedi pre V. Mihálika – prezrádza, že
jeho zámerom nebolo napísanie románu a nikomu
nedal povolenie jeho dielo románom nazývať.

Švantnerova Nevesta hôľ má byť ódou na slovenskú prírodu, slovenské hory a konkrétnejšie pôvabné
prostredie práve z rodného kraja autora. Švantner
veľkú časť svojho života prežil v okolí Mýta pod
Ďumbierom. Z celého diela je cítiť, že krajinu naozaj dôverne pozná a nadovšetko miluje. Tu vyrástol,
hory boli jeho druhým domovom, a takisto ako hlavná postava Libor, aj autor sa po dlhom čase vracia,
aby celú prírodu dokázal dôverne zobraziť. Hoci je
dejovosť diela značne oslabená, lyrické pasáže majú
svoje opodstatnenie a koniec-koncov, práve tieto magické náčrty prírody robia Nevestu hôľ výnimočnou.
Už z prvých strán cítiť, prečo sa Nevesta hôľ
nazýva vrcholným dielom slovenského naturizmu.
Celá kniha prekypuje lyrizáciou: „Radostné piesne škovránkov zvonili mi v žilách, kým ma teplušké
vajatanie bieleho jasu celého neokúpalo. A keď sa
mi obzor známeho chotára konečne položil pokorne
pred oči, nevedel som zasa, v ktorú stranu sa pohnúť.“ (s. 134). Švantner personifikuje prírodu, načrtáva ju lyricky aj pomocou opisov. Príroda takto
čitateľovi ožíva pred očami: „Len čo som stíchol
v úkryte, odkiaľ som mal dobrý cieľ na most, potok
za mnou sa mi dôverne prihovoril. Bola to presvedčivá reč dvoch studených vĺn.“ (s. 138). Nie je to len
obyčajné spievanie škovránkov, biely jas či žblnkanie potoka. Neha, s akou opisuje v celej knihe prírodu, je dôkazom jeho lásky k nej. Pomocou lyrizácie
sa snaží ukázať, ako ju vníma, a dúfa, že ju takisto
budeme vnímať i my.
Avšak limitovať obsah diel len na citový vzťah
Švantnera k prírode by bolo nesprávne. Príroda má
totiž veľmi špecifické postavenie v celej knihe. Dalo
by sa povedať, že personifikáciou a živými opismi prírody z nej vytvára samostatnú postavu: „Iba
uprostred, ako nevesta medzi družicami, dvíhala sa
divá ľalia. Bola neobyčajne veľká. Podkladala žiadostivo svoje kalichy mesačnému svetlu. Túto noc
roztvárala posledný puk, ktorý niesla na samom vrcholci, preto kým ostatné kvety spali, skláňajúc pokorne hlávky a skrúcajúc lístky, aby im mnoho tep-
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loty neunikalo, ona sa vypínala, navidomoči rástla,
vystavovala svoju krásu na obdiv, smelo, až žiadostivo dýchala a zjavnými pohybmi lístkov prezrádzala,
že cíti. Podobala sa viac žijúcej bytosti ako kvetu.
Neprekvapilo ma preto, keď prehovorila ku mne
ľudským hlasom.“ (s. 187). Samozrejme, príroda je
svojím spôsobom živá. Švantner však robí z nemých
tvorov cítiace bytosti. Ľalia je, samozrejme, živá –
rastie a kvitne. Švantnerova ľalia však cíti, premýšľa
a prihovára sa postave. Vďaka Švantnerovej lyrizácii
príroda ožíva až do takej miery, že sa stáva jednou
z postáv. Pri snových pasážach úplne ožíva a priamo
prehovára k postavám. Stáva sa súčasťou deja, no
tentoraz nielen z pozície nečinného pozorovateľa či
okrasnej kulisy, ale je jednou z postáv.

Možno ešte lepší výraz pre prírodu v Neveste hôľ
namiesto „bytosti“ by bolo „entita“. Je skoro božstvom. Postavy, ale i samotný autor, akoby prírodu
uctievali: „Po pravej strane dvíhal sa Veľký zvon.
Díval som sa už naň niekoľko ráz z doliny. Trónil
vysoko v jasavej žiari slnca nad horami, hrebeňmi
a končiarmi ako pápež nad pobožnými veriacimi,
nad kňazmi, biskupmi a kardinálmi. Hľadieval dolu
blahosklonne, vo dne zaliaty slávou otvorených nebies, v noci ovenčený ligotom hviezd. Zavše zhovievavý a láskavý, lebo zosiela na dolinu vetry, aby roztrhali hmly a udržali pohodu na poliach, zavše prísny
a neúprosný, lebo rozháňa a zabíja pastierom statok
besnými búrkami.“ (s. 156). V diele vidieť prelínanie
pohanského a kresťanského náboženstva, pretože na
jednej strane je príroda samostatná entita, božstvo,
ktoré je zároveň zhovievavé, láskavé, ale dokáže byť
i kruté, prísne a neúprosné. Podobne ako na Olympe,
i na Veľkom zvone sídli prírodné božstvo, ktoré pozoruje ľudí a raz za čas ukáže svoju ničivú silu alebo
svoju dobrosrdečnosť.
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Aj napriek tomu všetkému sa zdá, že táto prírodná entita zostáva podriadená kresťanskému Bohu:
„Hľa, akým nesmiernym bohatstvom zásobil Stvoriteľ priestranné stoly tohto sveta okolo mňa. Stačí
len natiahnuť ruku a kŕmiť sa najsladšími lahôdkami, stačí len nastaviť ústa a piť najdrahocennejší nápoj.“ (s. 154). „Nad dolinu vystupovalo slnce.
Bolo biele ako najžeravejší uhlík. Len jeho okrajom
sa triasla tenušká beláskavá obruč. Podobalo sa holubici svätého Ducha, ktorá rozprestiera posvätenie
nad celý svet, zosiela požehnanie všetkému, čo vstalo
práve z lôžka a vzdávalo Stvoriteľovi vďaku za udržovanie“ (s. 203). Je otázne, či Boh aj riadi prírodu,
alebo je len jej stvoriteľom, ktorý ju nechal fungovať úplne samostatne. Je však jasné, že tento vzťah
Libora k prírode a Bohu, ktorý Švantner opisuje, je
niečo medzi kresťanstvom a pohanstvom. Starí Slovania uctievali prírodu a nie je prekvapením, že torzá
pohanských zvykov boli na dedinách dlho živé, hoci
neraz premiešané s kresťanstvom. Ľudia na dedinách
boli odjakživa v spojení s prírodou, veď bola zdrojom ich živobytia i celého bytia. Skoro všetko, čo
majú, z čoho žijú, pochádza z prírody, ktorú preto
uctievajú a chránia.
Príroda sa ukazuje vo všetkých svojich podobách.
Vie byť veľkorysá a veľa dať, ale vzápätí zase všetko vziať. Definuje všetko a jej podoba sa mení: je
kulisou, prostredím, ktoré dopĺňa celkovú atmosféru
deja, no neskôr ožíva, vstupuje do deja ako plnohodnotná postava. Je všadeprítomnou entitou, všemohúcim božstvom. Môže byť kýmkoľvek alebo čímkoľvek len bude chcieť.

Ďalšie informácie o knihe:
ŠVANTNER, František. Nevesta hôľ. In: Nevesta hôľ a iné
prózy. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry
SAV, 2007, s. 131 – 294.

Autorka: Nina Wolfová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
arabský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Fotografia: Mgr. Hana Košťaliková

Novinky PV a V kurzov v akademickom roku 2019/2020

Ak „ne govorite po-russki“ a chcete, prípadne už trochu говорите по-русски a túžite sa
zdokonaliť, je tu pre vás Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. s atraktívnymi interaktívnymi
hodinami Ruština pre slovakistov 1 – 4 (bakalársky aj magisterský stupeň štúdia).

To, že vedieť kriticky interpretovať jazyk nových komunikačných médií a následne dokázať
vytvoriť adekvátne digitalizované texty je nielen zaujímavé, ale zároveň aj osožné, vám
ukáže Mgr. Slavomíra Krištofová na kurze Jazyk nových médií (pre 2. 3. ročník bakalárskeho
štúdia v ZS).

V hlavnej úlohe kurzu Jazyk vo filme (pre magisterský stupeň štúdia v LS) a v réžii Mgr.
Kristíny Piatkovej, PhD. budú otázky o hovorenej slovenčine vo filme, pričom sa osvetlia
súčasné trendy dialógu v slovenskom filme spestrené znakmi spontánnosti a autentickosti v
audiovizuálnych komunikátoch.

Pre všetkých budúcich redaktorov, učiteľov, metodikov, didaktikov a iných „praxechtivých
študentov“ je v spolupráci s pracovníkmi vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pripravený
odborný seminár Súčasné učebnice vo vydavateľskej a redakčnej praxi.
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